
Valéria Regina de Cristo Alvares 
 

 

 

 

 

Avaliação hemodinâmica e de extração 

de solutos comparando exercício 

físico e  compressão pneumática 

durante hemodiálise  
 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de Mestre em 

Ciências 

 

Programa de Nefrologia 

Orientadora: Dra. Rosilene Motta Elias 

 

 
 

 

SÃO PAULO – SP 

2017 



 

 

 

 

 

 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
©reprodução autorizada pelo autor 

 

 
 

 

 

!
!

   

                       Alvares, Valéria Regina Cristo 
      Avaliação hemodinâmica e de extração de solutos comparando exercício físico e 
compressão pneumática durante hemodiálise  /  Valéria Regina Cristo Alvares.  --  São 
Paulo, 2017. 

 

 Dissertação(mestrado)//Faculdade4de4Medicina4da4Universidade4de4São4Paulo.4
Programa de Nefrologia. 

 

 Orientadora: Rosilene Motta Elias.  
      
   
 Descritores: 1.Diálise renal  2.Fósforo  3.Dispositivos de compressão pneumática 

intermitente  4.Exercício  5.Hemodinâmica  6.Extração líquido-líquido 
 

  
 

 

 USP/FM/DBD-139/17  
 

 



!

DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Para minha família, que mesmo sem compreender muitas 

das coisas que são importantes pra mim, sempre me 

apoiaram incondicionalmente, e me deram todo o amor que 

puderam e ao meu marido, Mário Barbosa, grande 

incentivador de todos os  meus projetos.  



AGRADECIMENTOS 
 

  



 Agradeço a todos que colaboraram para a realização desta tese, e, de modo 

especial:  

• À minha orientadora Dra. Rosilene Motta Elias, por aceitar, de coração aberto, a 

orientação desta tese.  Agradeço a amizade, o carinho, o incentivo e a 

oportunidade de realizar este trabalho com ela. Sempre tem muito a ensinar e 

sabe fazer isso da melhor forma possível, com muita humildade, paciência e 

respeito, sempre nos estimulando a querer mais e a acreditar que podemos mais! 

Sempre preocupada com nosso aprendizado e com a nossa satisfação em realizar 

as etapas da pesquisa. Meu profundo respeito e admiração por sua pessoa e por 

seu trabalho como pesquisadora e médica. Que a amizade perdure apesar da 

distância; 

• Ao Dr. Benedito Pereira, integrante do corpo docente de Nefrologia do IAMSPE 

e do Hospital das Clínicas da USP, o qual me apresentou ao Programa de Pós-

Graduação da Disciplina de Nefrologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e à minha orientadora. Serei eternamente grata; 

• Ao corpo médico, de enfermagem e funcionários do setor de Hemodiálise do 

Hospital das Clínicas da USP. Agradeço o carinho e a disponibilidade de todos 

os membros desta equipe que muito me auxiliaram durante os procedimentos de 

hemodiálise; 

• Às enfermeiras Camila Dosse Ramos, Erica Adelina Guimarães, Tatiane 

Bittencourt Sanches, profissionais competentes que me auxiliaram imensamente 

em todas as fases de aplicação do protocolo durante as sessões de hemodiálise e 



foram fundamentais para a realização desta tese. Agradeço pelo carinho e a 

amizade construída durante todo o período da pesquisa; 

• Aos meus colegas da Pós-graduação Camila, Ítalo, Zaida, Bruno, Vitor, Thalita, 

Raquel, Glauce, Sirlei, pelos momentos compartilhados, apoio e amizade; 

• À equipe do Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia 

(LACRE) do HC-FMUSP, que realizaram os exames de cicloergometria e 

auxiliaram durante as estapas de cicloergometria. Em especial deixo meu 

agradecimento ao Dr. Bruno Gualano, por sua participação desde o início deste 

projeto e à Dra Ana Lucia Pinto. À equipe de educadores físicos do LACRE, 

meu muito obrigada. Sem a ajuda de vocês este estudo seria inviável; 

• À equipe do LIM-16 da Faculdade de Medicina da USP pelas análises 

laboratoriais realizadas e especialmente á Dra. Rosa Moysés pelo imenso apoio e 

colaboração; 

• Ao Programa de Pós-Graduação da Disciplina de Nefrologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, na pessoa do Dr. Emmanuel de 

Almeida Burdmann pelo apoio e suporte acadêmico; 

• À Disciplina de Nefrologia representada por seus titulares Prof. Dr. Roberto Zatz 

e Profa. Dra. Irene Noronha, pela oportunidade de realizar a pós-graduação em 

um centro de excelência; 

• Aos queridos pacientes que aceitaram participar deste estudo e que foram 

fundamentais. Agradeço pela disponibilidade, pela paciência, pela confiança e 



pelos momentos que passamos juntos durante esses anos de pesquisa. Meu 

sincero “muito obrigada”; 

• À Ana Paula Zulzke Duarte, que gentilmente forneceu e ajudou na montagem da 

compressão pneumática; e 

• Aos meus amigos e mestres do Hospital do Servidor Público Estadual de São 

Paulo, pelo incentivo e apoio para a realização desta tese. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Não é na ciência que está a felicidade, 
mas na aquisição da ciência." 

Edgar Allan Poe 



 

 

NORMATIZAÇÃO ADOTADA  

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta 
publicação:  

Referência: adaptado do International Committe of Medical Journals Editors 
(Vancouver)  

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Serviço de Biblioteca e 
Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 
Elaborado por Annelise Carneiro da Cunha, Maria Júlia de A. L. Freddi, Maria F. 
Crestana, Marinalva da Souza Aragão, Sueli Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 2a 
ed. São Paulo: Serviço de Biblioteca e Documentação; 2005.  

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in 
Index Medicus. 



SUMÁRIO  

 

Lista de abreviaturas  

Lista de símbolos  

Lista de figuras  

Lista de tabelas  

Resumo  

Abstract  

 

1.INTRODUÇÃO........................................................................................................1 

1.1. Hipotensão induzida pela diálise...........................................................................3 

1.2. Extração de fósforo pela hemodiálise  convencional.............................................5 

1.2.1. Efeito do exercício físico intra-dialítico na remoção de  

solutos...........................................................................................................................8 

1.2.2.Efeito da compressão pneumática de membros inferiores na remoção de solutos 

pela diálise..................................................................................................................11 

1.3. Justificativa e interesse científico........................................................................14 

2.OBJETIVOS..........................................................................................................15 

2.1.Objetivo Geral......................................................................................................15 

2.2.Objetivos Específicos...........................................................................................15 

3.MÉTODOS............................................................................................................ 16 

3.1.Delineamento e população de estudo.................................................................. 16 

3.2.Critérios de inclusão.............................................................................................17 

3.3.Critérios de exclusão............................................................................................17 

3.4.Prescrição de hemodiálise....................................................................................18 

3.5.Protocolo de Pesquisa...........................................................................................18 

3.5.1. Teste ergoespirométrico....................................................................................18 

3.5.2. Avaliação hemodinâmica..................................................................................19 

3.5.3. Bioimpedância..................................................................................................20 

3.5.4. Extração de solutos...........................................................................................20 



3.5.5. Exercício físico intradialítico............................................................................21 

3.5.6. Compressão pneumática...................................................................................22 

3.6. Coleta e análises dos dados..................................................................................23 

3.7. Amostragem e cálculo de poder...........................................................................24 

3.8. Aspectos éticos.....................................................................................................24 

4.RESULTADOS......................................................................................................26 

4.1.Caracterização da amostra....................................................................................26 

4.2.Ergoespirometria...................................................................................................27 

4.3. Dados bioquímicos e de dose de diálise nas 3 etapas do protocolo.....................29 

4.3.1. Dados bioquímicos pré diálise..........................................................................29 

4.3.2.Dados da variação de peso, ultrafiltração e taxa de redução de ureia nas sessões 

de diálise.....................................................................................................................30 

4.4. Dados hemodinâmicos e de volemia....................................................................31 

4.5. Extração de fósforo..............................................................................................36 

5.DISCUSSÃO...........................................................................................................42 

5.1. Exercício físico agudo durante hemodiálise........................................................43 

5.2. Compressão pneumática durante hemodiálise.....................................................45 

6. CONCLUSÕES.....................................................................................................51 

7.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................52 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

APÊNDICE B – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

APÊNDICE C – Publicação no American Journal of Nephrology 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ACT Água corporal total 

AEC Água extracelular 

AIC Água intracelular 

Ca                             Cálcio 

Cai                             Cálcio iônico 

Ca T                          Cálcio Total 

DCV Doença cardiovascular 

DMO-DRC               Distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica 

DRC                         Doença renal crônica 

FAV Fístula arteriovenosa 

FGF-23  Fator de Crescimento de fibroblastos-23   

FC                             Frequência cardíaca 

HD                            Hemodiálise 

HID Hipotensão intradialítica 

HPT                          Hiperparatireoidismo 

Mg                            Magnésio 

MMII Membros inferiores 

Na                             Sódio 

P                              Fósforo 

PA Pressão arterial 

PAS                        Pressão arterial sistólica 

PAD                       Pressão arterial diastólica 

PAM Pressão arterial média 

PTH  Paratormônio 



VSC Volume sanguíneo central 

TFG Taxa de filtração glomerular 

UF                          Ultrafiltração 

URR                   Taxa de redução de ureia 

vs.  Versus 



LISTA DE SÍMBOLOS 

  

α Alfa 

β Beta 

% Percentual 

≥                             Maior ou igual 

≤                            Menor ou igual 

>                          Maior 

< Menor 

±              Mais ou menos 

g/L                         Grama por litro 

Kg Quilograma 

Kg/m2  Quilograma por metro quadrado  

mg/dl                            Miligrama por decilitro 

nmol/ml                            Nanomol por microlitro 

ng/ml Nanograma por microlitro 

UI                          Unidade internacional 

U/L                           Unidades por litro 

µg Micrograma 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Desenho esquemático do estudo. Estudo prospectivo com 

sorteio randômico da ordem das intervenções 

Pág. 17 

Figura 2. Ilustração da preparação para a coleta parcial e homogênia do 

dialisato. 

Pág. 21 

Figura 3. Foto do cicloergômetro utilizado no protocolo Pág. 22 

Figura 4. Ilustração do modelo de compressão pneumática utilizada no 

protocolo 

Pág. 22 

Figura 5. Delta de retirada de água corporal total, água do tronco e dos 

membros inferiores nas três etapas do estudo  

Pág. 33 

Figura 6. Delta da pressão arterial média nas três etapas do estudo (A) e 

número de episódios de hipotensão induzida pela diálise – HID (B)  

Pág. 34 

Figura 7. Pressão arterial sistólica e diastólica pré e pós diálise, em cada 

uma das etapas do estudo. 

Pág. 35 

Figura 8. Distribuição de fósforo sérico pré diálise nas três etapas do 

estudo. Os símbolos em formato de diamante representam valores outliers 

Pág. 37 

Figura 9. Correlações entre a extração de fósforo e os níveis séricos de 

fósforo pré diálise, o paratormônio (PTH) e o hematócrito 

Pág. 39 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Características dos pacientes Pág. 26 

Tabela 2. Dados da cicloergoespirometria Pág. 28 

Tabela 3. Características bioquímicas dos pacientes nas três etapas do 

estudo 

Pág. 29 

Tabela 4. Dados obtidos durante as sessões de diálise em cada uma das 

etapas do protocolo                 

Pág. 31 

Tabela 5. Dados hemodinâmicos de distribuição de fluidos (obtidos 

pela bioimpedância) nas três etapas do estudo 

Pág. 32 

Tabela 6. Extração de fósforo calculada nas três etapas do estudo, tanto 

com 1 hora quanto no tempo total de diálise  

Pág. 36 

 



RESUMO 



RESUMO 
 

ALVARES VRC. Avaliação hemodinâmica e de extração de solutos comparando 

exercício físico e compressão pneumática durante hemodiálise.  [Dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.  

 

Introdução: à despeito da evolução dos aspectos técnicos do tratamento dialítico ao 

longo das últimas décadas, hipotensão intradialítica (HID) continua a ocorrer em 

uma parcela significante das sessões. Esquemas alternativos de diálise, 

especificamente sessões prolongadas e/ou frequentes tem se mostrado benéficas e se 

associam a um melhor controle da pressão arterial e da anemia, maior remoção de 

fósforo, regressão da hipertrofia ventricular esquerda, melhor controle de 

hipervolemia e aumento da sobrevida dos pacientes. A adoção destes métodos mais 

intensivos, entretanto, não é unânime e a maior parte da população em diálise no 

mundo realiza hemodiálise (HD) convencional 3 x semana. A HD convencional está 

associada à HID e à remoção ineficaz de fosfato. Como as pernas são a principal 

fonte de fluido extracelular removido durante o HD, procurou-se reduzir a HID e 

aumentar a remoção de fosfato usando exercício com cicloergômetro e compressão 

pneumática, o que potencialmente proporcionariam maior retorno venoso dos 

membros inferiores, preservando o fluxo sanguíneo central e também fazendo com 

que mais fosfato pudesse chegar ao dialisador, facilitando sua eliminação. 

Métodos: este é um estudo com intervenção, cruzado, onde foram avaliados 21 

pacientes, em 3 diferentes sessões de HD: controle, exercício com cicloergômetro 

durante os primeiros 60 minutos de HD e compressão pneumática durante os 

primeiros 60 minutos de HD. Os dados avaliados foram: distribuição de fluidos 

(através de bioimpedância), pressão arterial hora a hora durante a HD, parâmetros 

bioquímicos e de remoção de fosfato (através de quantificação direta do dialisado). 

HID foi definida como uma queda na pressão arterial média (PAM) ≥20 mmHg. 

Resultados: não houve diferença na taxa de ultrafiltração (p = 0,628), delta de peso 

(p = 0,415), delta de água corporal total, intracelular e extracelular entre controle, 

cicloergômetro e compressão pneumática (p = 0,209, p = 0,348 e p = 0,467, 

respectivamente). Comparando controle, cicloergômetro e compressão pneumática, o 



delta de PAM foi menos negativo durante a compressão pneumática [-4,7 (-17,2, 

8,2), -4,7 (-20,5, -0,2) e -2,3 (-8,1,9,0) mmHg, respectivamente; p = 0,021]. HID 

ocorreu em 43%, 38% e 24% dos pacientes em controle, cicloergômetro e 

compressão pneumática, respectivamente (p = 0,014). A remoção de fosfato não 

aumentou com nenhuma intervenção (p = 0,486). A remoção mais elevada de fosfato 

foi dependente da ultrafiltração, fosfato sérico pré-diálise e PTH mais elevado. 

Conclusão: A compressão pneumática durante a primeira hora de diálise foi 

associada a menor HID, embora não tenha sido observado efeito nos parâmetros de 

distribuição de fluidos. Nenhuma das intervenções testadas, seja exercício ou 

compressão pneumática conseguiu aumentar a remoção de fosfato. 

 

Descritores: diálise renal; fósforo; dispositivos de compressão pneumática 

intermitente; exercício; hemodinâmica; extração líquido-líquido. 
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ABSTRACT 
 

ALVARES VRC. Evaluation of Hemodynamic and solute removal, a comparison 

between exercise and pneumatic compression during hemodialysis.  [Dissertation]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.  

 

Introduction: Despite the evolution of the technical aspects of dialysis over the last 

decades, intradialytic hypotension (DIH) continues to occur in a significant proportion 

of the sessions. Alternative dialysis schemes such as prolonged and / or more frequent 

sessions have been shown to be beneficial and are associated with better control of 

blood pressure and anemia, greater phosphorus removal, regression of left ventricular 

hypertrophy, better control of hypervolemia, and increased survival of patients. The 

adoption of these methods, however, is not unanimous and the majority of the dialysis 

population worldwide are on conventional hemodialysis (HD) 3x week. Conventional 

HD is associated with DIH and it is also ineffective to remove phosphate. Since the legs 

are the main source of extracellular fluid removed during HD, we sought to reduce DIH 

and increase phosphate removal by using cycling exercise and pneumatic compression, 

which would potentially provide greater venous return from the lower limbs, preserving 

blood flow, and also offering more phosphate to the dialyser, facilitating its elimination.  

Methods: We evaluated 21 patients in a randomized crossover fashion in which each 

patient underwent 3 different HD: control; cycling exercise during the first 60-min; and 

pneumatic compression during the first 60-min. Data obtained included bioelectrical 

impedance, hourly blood pressure measurement, biochemical parameters, and directly 



quantification of phosphate through the dialysate. DIH was defined as a drop in mean 

arterial pressure (MAP) ≥20 mmHg.  

Results: There was no difference in ultrafiltration rate (p=0.628), delta weight 

(p=0.415), delta of total, intracellular and extracellular body water among control, 

cycling and pneumatic compression (p=0.209, p=0.348 and p=0.467, respectively). 

Delta MAP was less changed by pneumatic compression when compared to control, 

cycling and pneumatic compression, respectively [-4.7 (-17.2, 8.2), -4.7 (-20.5, -0.2) 

and -2.3 (-8.1,9.0) mmHg; p=0.021]. DIH occurred in 43%, 38% and 24% of patients 

in control, cycling and pneumatic compression, respectively (p=0.014). Phosphate 

removal did not increase in any intervention (p=0.486). Higher phosphate removal 

was dependent on ultrafiltration, pre-dialysis serum phosphate and higher PTH. 

Conclusion: Pneumatic compression during the first hour of dialysis was associated 

with less DIH, albeit no effect on fluid parameters was observed. Neither exercise nor 

pneumatic compression increased phosphate removal.  

 

Descriptors: renal dialysis; phosphorus; intermittent pneumatic compression devices; 

exercise; hemodynamics; liquid-liquid extraction.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Por volta de 1960, quando a hemodiálise (HD) foi utilizada pela 

primeira vez deliberadamente para tratar doença renal crônica (DRC) no 

estágio 5, a frequência e a intensidade do tratamento eram limitadas pelos 

equipamentos disponíveis e pelas reações adversas (1). Ao longo desses 

primeiros anos de desenvolvimento, a reduzida permeabilidade das 

membranas e a intolerância dos pacientes à elevação do fluxo sanguíneo 

implicavam em sessões prolongadas, muitas vezes com duração de 8 a 10 

horas, mas nem por isso eficientes. Até 1974, os nefrologistas prescreviam 

esquemas de HD com base na avaliação clínica, dando mais atenção ao 

balanço hídrico do que à remoção de toxinas metabólicas. Após a 

identificação e facilidade de dosagem da ureia, historicamente, a depuração 

deste soluto tornou-se a base para avaliação da eficácia e, por inferência, da 

adequação da terapia dialítica (2). 

Com a evolução do conhecimento e com a modernização das 

máquinas de HD, atualmente o conceito de adequação não é restrito à 

remoção de ureia e demais solutos de pequeno peso molecular.  Isto se 

baseia principalmente no fato de não haver correlação clara entre sintomas 

urêmicos e níveis sanguíneos de toxinas (3). Por razões não muito 

esclarecidas, convencionou-se a HD crônica 3 vezes por semana como 

sendo adequada e suficiente para restaurar a saúde (4, 5).  

A despeito da evolução dos aspectos técnicos do tratamento dialítico 

ao longo das últimas décadas, os esquemas alternativos de diálise, 
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especificamente sessões prolongadas e/ou frequentes têm se mostrado 

atraentes, pois vários benefícios foram relacionados a eles: melhor controle 

da pressão arterial (PA) (6, 7) e da anemia (8), maior remoção de fósforo (9, 

10), regressão da hipertrofia ventricular esquerda (6, 11-13), melhor controle 

de hipervolemia (14) e aumento da sobrevida dos pacientes (15). Em 

paralelo, a depuração de ureia, apesar de ainda fazer parte, não é mais uma 

medida exclusiva para avaliação de adequação em HD. Outros aspectos 

passaram a ser parte importante da avaliação de dose e adequação em HD, 

entre eles destacam-se o controle da PA e da hipervolemia, o controle da 

hiperfosfatemia e a remoção de moléculas médias. 

A despeito de toda a literatura favorável aos esquemas alternativos e 

mais intensivos de HD, sua adoção tem se mostrado lenta, visto que são 

tratamentos mais caros e especialmente em nosso país, não são pagos pelo 

Sistema Único de Saúde. Além disso, se considerarmos a população 

mundial em diálise, a maioria dos pacientes encontra-se em HD 

convencional 3 vezes por semana. Infelizmente, esta prescrição de HD, 

conhecida como convencional, está associada a um grande número de 

complicações (16). Portanto, acreditamos que as pesquisas em HD 

convencional ainda são necessárias.  

No presente estudo, vamos focar em dois elementos principais 

relacionados à HD convencional:  

- Hipotensão induzida pela diálise (HID), uma complicação 

frequente 

- Remoção de fósforo, uma limitação deste método de HD.  
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Apesar de serem temas totalmente distintos, tivemos a oportunidade 

de estudá-los simultaneamente, uma vez que fizemos a hipótese de que 

uma maior manipulação de volume de membros inferiores durante a HD 

convencional poderia aumentar o volume sanguíneo central (VSC), 

promovendo menor chance de HID. Da mesma forma, poderia aumentar a 

quantidade de fluido removido proveniente dos MMII, com maior entrada de 

fósforo no dialisador, portanto facilitando sua remoção.  

 

1.1. HIPOTENSÃO INDUZIDA PELA DIÁLISE 

 

A HID é provavelmente a complicação mais frequente nos pacientes 

em terapia de substituição renal. Sintomas que podem estar associados à 

HID são: cãimbras musculares, trombose de acesso vascular, dor 

abdominal, náuseas, vômitos, dispneia, tontura, fraqueza, vertigem, 

ansiedade, palidez e sudorese. Estes sintomas quando ocorrem de forma 

frequente podem diminuir significativamente a qualidade de vida desses 

pacientes (17-19).  

A HID é definida como diminuição da pressão arterial sistólica (PAS) 

> 20mmHg ou uma diminuição na pressão arterial média (PAM) >10mmHg 

associada a sintomas, ou uma queda da PAS abaixo de 100mmHg e uma 

queda da pressão arterial diastólica (PAD) ≤ 20mmHg, na presença de 

sintomas (19).  Embora outras definições sejam utilizadas para HID, esta é a 

que foi sugerida pelas diretrizes do Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative (KDOQI) (20).  
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A HID pode se associar à hipervolemia crônica, devido a necessidade 

de administração de fluidos durante os episódios de hipotensão e 

impossibilidade de atingir o peso seco mantendo-se o mesmo tempo de HD. 

Da mesma forma, ela pode levar a uma oferta de dose de diálise 

inadequada, por interrupção precoce das sessões. Por ocasião da 

ocorrência da HID, como resposta reflexa aos baixos níveis de PA sistêmica, 

ocorre vasoconstricção periférica e esplâncnica, na tentativa de preservar o 

VSC, o que por sua vez reduz a disponibilização de ureia a partir do território 

muscular, o que poderá ter impacto na menor extração desse soluto durante 

a terapia dialítica. De maneira geral, tanto a hipervolemia como a subdiálise 

estão associados de maneira independente ao aumento da mortalidade 

nessa população (21). Um outro mecanismo pelo qual a HID leva a uma 

maior mortalidade é a redução da perfusão coronariana e a consequente 

isquemia miocárdica, podendo levar à insuficiência cardíaca, arritmias 

complexas e até parada cardíaca (17, 21). HID e a hipoperfusão 

concomitante, especialmente quando recorrentes, podem causar injúria de 

outros órgãos vitais, como o cérebro e o trato gastrointestinal (17).   

Apesar dos crescentes avanços na tecnologia empregada nas 

máquinas de HD, os pacientes submetidos a essa terapia cursam com HID 

em cerca de 20 a 30% dos tratamentos (22-26). A prevalência e a 

fisiopatologia da HID, entretanto,  ainda são mal compreendidas. Sabe-se 

que nos pacientes hemodinamicamente estáveis, durante as sessões de 

HD, a maior parte do fluido removido é mobilizada a partir do compartimento 

extracelular dos membros inferiores (MMII), com preservação do VSC, 
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definido como o sangue proveniente da circulação cardio-pulmonar e dos 

grandes vasos (26-30). Não raramente, episódios de instabilidade 

hemodinâmica durante as sessões, implicam em redução importante da 

dose de diálise ofertada aos pacientes, justamente por conta da 

indisponibilidade do volume de fluido do território muscular dos MMII durante 

esses eventos. Medidas que possam aumentar o fluxo sanguíneo em MMII 

ou que promovam um maior retorno de sangue proveniente dos MMII tem o 

potencial de facilitar a remoção de ureia e de outros solutos, assim como 

podem, em teoria, minimizar os efeitos hemodinâmicos da hemodiálise, na 

medida que preservam o VSC. 

 

1.2. EXTRAÇÃO DE FÓSFORO PELA HEMODIÁLISE 

CONVENCIONAL 

 

O fósforo é um mineral amplamente presente na natureza na forma 

de fosfato. Nos seres humanos, desempenha papel fundamental no 

metabolismo e estrutura óssea, sinalização celular, síntese de ácido nucleico 

e metabolismo energético. Aproximadamente 80% a 85% do total do fósforo 

corporal é encontrado nos ossos e dentes; aproximadamente 15% a 20% 

está presente nos fluidos corporais e tecidos moles. Finalmente, os níveis de 

fósforo circulates, isto é, a fração mensurável na prática clínica, representa 

apenas 0,1% do fósforo corporal total (31).  

 Em relação ao fosfato ingerido, cerca de 70% é absorvido pelo trato 

gastrintestinal por mecanismos passivos e ativos, em parte sob controle do 
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calcitriol (1,25-dihidroxivitamina D).  O fosfato absorvido é excretado pelos 

rins, sendo a taxa controlada por variações na reabsorção tubular do fosfato 

filtrado, em parte sob o controle do hormônio paratireoidiano (PTH) e em 

parte pelo fator de crescimento fibroblástico 23 (FGF-23) (32-35). 

 O distúrbio no metabolismo do fosfato começa precocemente na 

DRC, mas a hiperfosfatemia não se desenvolve até os estágios mais 

avançados da doença. À medida que a taxa de filtração glomerular (TFG) 

diminui, existe uma adaptação renal, caracterizada por um declínio na 

reabsorção tubular de fosfato, o que aumenta a taxa de fosfatúria nos 

néfrons residuais. Esta adaptação é mediada, em parte, por um aumento do 

PTH e do FGF-23 que mantém o fosfato sérico normal ou baixo nos estágios 

iniciais da DRC. O PTH também estimula os osteoclastos a promoverem 

reabsorção óssea, liberando assim cálcio, fosfato, magnésio e bicarbonato 

no processo. Assim, o PTH corrige a hipocalcemia enquanto promove a 

excreção de fosfato. Após a TFG cair abaixo de 25% do normal, os néfrons 

residuais não são mais capazes de aumentar a fosfatúria, e ocorre então a 

hiperfosfatemia. Nesta fase, o PTH elevado exacerba a hiperfosfatemia ao 

transferir o fosfato ósseo para o sangue (33, 35, 36).  

 As desordens do metabolismo mineral, como a hipercalcemia, a 

hiperfosfatemia e o hiperparatireoidismo secundário são comuns entre os 

pacientes que se encontram no estágio 5 da DRC. Vários estudos 

observacionais tem demonstrado forte associação entre essas 

anormalidades e mortalidade por todas as causas (37), assim como de 

causas cardiovasculares (38). A mortalidade cardiovascular é 10 a 20 vezes 



Introdução – Página 7**
**

 

 

maior em pacientes dialíticos do que na população geral de mesma faixa 

etária e gênero. Isso se deve, em grande parte, entre outros fatores, à 

calcificação vascular que ocorre nesses pacientes (37, 39-41). Existem 

inúmeros fatores tradicionais que contribuem para isso, como a hipertensão 

arterial sistêmica, o diabetes, a dislipidemia, sobrecarga de sódio e água, 

entre outros. Adicionalmente, a hiperfosfatemia é um fator de risco 

independente de mortalidade cardiovascular nessa população (42).  

 Embora os mecanismos fisiológicos envolvidos permaneçam 

incompletamente compreendidos, a hiperfosfatemia e o uso de quelantes 

orais de fosfato à base de cálcio, têm sido associados à rápida progressão 

da calcificação coronariana, aumento da rigidez da parede arterial e PA 

elevada (43-45).  

  Mesmo uma estratégia combinada de intervenção nutricional, 

prescrição de quelantes de fósforo e HD convencional, não é suficiente para 

o adequado controle dos níveis séricos de fósforo, uma vez que, em média, 

apenas 30% dos pacientes apresentam níveis adequados segundo as 

diretrizes internacionais como o NKF-DOQI (42). Dados do International 

Dialysis and Practice Patterns Study (DOPPS) sugerem que menos de 50% 

dos pacientes atingem os níveis-alvo de fósforo sérico e que essa proporção 

não mudou substancialmente desde 1999 (46).  

A HD convencional não é um método eficiente para remover fósforo e 

corrigir a hiperfosfatemia. Estima-se que seria necessário uma duração 

média acima de 30 horas semanais para se manter o fósforo normal sem o 

uso de quelantes (47). Para efeito de comparação, a HD noturna remove o 
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dobro de fósforo da HD convencional (47). Sabendo-se que um aumento da 

duração da diálise é crucial para a remoção de fósforo, muitos questionam a 

importância de estudos clínicos na remoção deste soluto, em hemodiálise 

convencional. Por outro lado, embora os métodos de diálise intensiva levem 

sabidamente a uma melhor sobrevida e menor morbidade, é fato que a 

maioria dos pacientes no mundo inteiro realizam HD convencional. Desta 

forma, acreditamos que estudos nesta modalidade dialítica sejam 

importantes. 

 

1.2.1 EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO INTRA-DIALÍTICO NA 

REMOÇÃO DE SOLUTOS 

 

Como uma medida alternativa, na tentativa de se aumentar a 

remoção de fósforo pela hemodiálise, existem relatos isolados dos efeitos do 

exercício físico intradialítico (48-50). Em sua maioria, as pesquisas 

envolvendo exercício físico intradialítico se limitam a avaliar efeitos do 

exercício físico a longo prazo, na capacidade aeróbica dos indivíduos. Além 

disso, uma série de ressalvas metodológicas podem ser feitas a respeito 

dessas publicações: 1. o número de pacientes incluídos é reduzido; 2. 

apenas o single-pool Kt/V foi utilizado como medida de retirada de solutos; 

3. os resultados são bastante heterogêneos para a mesma metodologia 

usada 4. nenhuma dessas publicações incluiu um grupo controle.  

Estudos que avaliaram o impacto agudo do exercício físico na 

remoção de solutos, mostraram uma maior extração de fósforo, assim como 
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maior extração de creatinina e aumento na eficácia da diálise (avaliada por 

taxa de redução de ureia e single pool Kt/V), em torno de 15% a 25%. O uso 

do cicloergômetro por 30 minutos iniciais da diálise foi testado em uma 

pequena amostra de 10 pacientes e relacionado a uma melhora de 16% na 

eficácia da diálise, o que não foi explicada por um aumento significativo na 

taxa de catabolismo proteico, o que poderia aumentar a depuração de ureia 

(51).  O aumento da eficácia da diálise foi observado em dois estudos (51, 

52), dado não corroborado em estudo mais recente (53). Neste estudo de 

2014, a extração de fósforo foi avaliada através da quantificação direta no 

dialisato, similar ao que realizamos no presente estudo.  

A ureia é uma mólecula de baixo peso molecular e que atravessa 

facilmente a membrana de diálise e a sua depuração a partir do sangue 

durante a diálise ainda é a medida padrão ouro para quantificar a eficácia 

desse processo. A cinética da ureia durante uma sessão de HD é simples. 

Com apenas 2 compartimentos, o intra e o extracelular, segue um fluxo 

difusivo que vai  do compartimento de maior concentração para o de menor 

concentração, o que é bastante distinto do que ocorre com o fósforo, por 

exemplo,  que tem uma cinética muito mais complexa, envolvendo 3 ou 4 

compartimentos.  

Os níveis séricos de fósforo diminuem acentuadamente, 

principalmente durante a primeira hora de diálise e em seguida sua remoção 

não mais se altera, atingindo um platô. A depuração de fósforo, sendo mais 

complexa, não é totalmente conhecida, acreditando-se na existência de 

compartimentos de fósforo nos pacientes portadores de doença renal 
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crônica, que não são acessados durante o processo de HD, tornando a 

terapia dialítica convencional ineficaz para a sua remoção (51, 54, 55). 

Assim, torna-se de extrema importância a necessidade de desenvolvimento 

de propostas terapêuticas que melhorem a eficácia da diálise na remoção de 

solutos, sobretudo do fósforo. 

Evidências recentes mostram que além das trocas que ocorrem entre 

o sangue e o dialisador durante a HD, as trocas que ocorrem na 

microcirculação dos pacientes seriam mais importantes, especialmente para 

a remoção de moléculas localizadas no meio intracelular, como o potássio e 

o fósforo. Durante a diálise essas trocas são prejudicadas porque a 

circulação periférica tende a permanecer em estado de vasoconstrição; 

como consequência, a remoção de solutos é derivada principalmente do 

meio extracelular. Por isso, a diálise reduz os níveis séricos, mas não 

remove de forma tão eficiente os estoques intracelulares, o que diminui o 

impacto da diálise na massa corporal  total deste soluto. Após minutos a 

horas da sessão de diálise, ocorre um reequilíbrio entre os compartimentos, 

com um novo aumento nos níveis séricos dos solutos, fenômeno conhecido 

como rebote (53). 

Sabe-se que a maior parte da água corporal total está armazenada 

nos músculos.  Então, para solutos como a ureia e a creatinina, os quais são 

distribuídos na água corporal, mais da metade da massa corporal total 

desses solutos está localizada nos músculos. Para serem removidos pela 

diálise, esses solutos devem ser transferidos da água intracelular para a 

circulação sistêmica (52). 
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Em repouso, a maioria dos capilares intramusculares estão 

colapsados, o que implica que algumas regiões da musculatura esquelética 

não são acessadas pela diálise. Entretanto, durante o exercício, o fluxo 

sanguíneo pode subir de 3 a 4 mL/min por 100g para 80mL/min por 100g, 

dependendo da intensidade da atividade, abrindo os leitos capilares dos 

músculos. Esse aumento na perfusão aumenta a área de troca entre os 

compartimentos  intravascular  e intracelular. 

O exercício causa vasodilatação periférica e, teoricamente, 

favoreceria um reequilíbrio precoce dos solutos durante a diálise, uma maior 

remoção da massa corporal total de solutos  e um menor efeito rebote (51). 

Postula-se  que com o exercício intradialítico, o aumento do fluxo sanguíneo 

muscular e a abertura da área de superfície capilar aumentaria o fluxo dos 

solutos dos tecidos para o compartimento vascular e com isso esses solutos 

teriam maior acesso á membrana do dialisador e assim haveria maior 

remoção desses solutos, aumentando a eficiência da diálise (51, 53). 

O efeito agudo do exercício físico durante a sessão de diálise sobre a 

estabilidade hemodinâmica não tem sido explorado, perpetuando essa 

lacuna no conhecimento médico. 

 

1.2.2 EFEITO DA COMPRESSÃO PNEUMÁTICA DE MEMBROS 

INFERIORES NA REMOÇÃO DE SOLUTOS PELA DIÁLISE 

 

Sob o mesmo racional, no sentido de aumentar a mobilização de 

fluidos dos MMII preservando o volume sanguíneo central, a aplicação de 
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compressão pneumática durante a diálise parece ser dotada de 

fundamentação científica. Quando a compressão sequencial é aplicada aos 

membros, um gradiente de pressão é criado, acelerando o fluxo sanguíneo e 

aumentando o volume de sangue nos MMII e potencialmente aumentando o 

retorno venoso cardíaco. Assim, as mudanças induzidas por esses 

dispositivos no retorno venoso, poderiam preservar o VSC e com isso trazer 

maior estabilidade hemodinâmica para os pacientes em hemodiálise (30).   

A compressão pneumática foi testada durante a sessão de diálise em 

um único estudo, o qual demonstrou maior redução da água corporal total e 

fluido intracelular. No entanto, não foi observada melhora hemodinâmica 

(56). Até o nosso conhecimento, a possível capacidade de aumentar a taxa 

de extração de solutos com este dispositivo não foi avaliada.  

 Uma sessão de hemodiálise clássica, com duração de 4 horas, não 

raramente é insuficiente para uma remoção efetiva de solutos. Isso porque a 

extração pela máquina depende da redistribuição do fluido corporal entre os 

diversos compartimentos. Muitas vezes, por condições inerentes ao próprio 

paciente (hipotensão arterial, vasoconstrição de território muscular) ou pelo 

tempo restrito da sessão (4 horas), apesar de garantirmos uma dose de 

diálise dentro do recomendado em termos de kt/V, não oferecemos real 

benefício na massa extraída de solutos, superestimando-a. Na prática 

clínica, a medida de retirada de solutos através da quantificação pelo 

dialisato dificilmente é incorporada à rotina de uma sala de diálise. Na 

retirada volêmica, o emprego de bioimpedância segmentar possibilita melhor 

avaliação de fluidos nos compartimentos central e periférico (57-60). 
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 Em resumo, a busca de métodos adjuntos capazes de otimizar a dose 

de diálise, com extração de solutos mais efetiva, sem nenhuma interferência 

no tempo total de terapia, tem real impacto clínico. Sob esta argumentação, 

é possível que o exercício físico e a compressão pneumática de membros 

inferiores intradialíticos, possam melhorar a estabilidade hemodinâmica 

durante a sessão de diálise, minimizando riscos de eventos adversos, além 

de promover – teoricamente, como efeito independente – maior extração de 

solutos. 
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1.3 JUSTIFICATIVA E INTERESSE CIENTÍFICO  

 

A hipótese clínico-científica desta pesquisa baseia-se em uma maior 

estabilidade hemodinâmica tanto com exercício físico quanto com 

compressão pneumática. 

 Além disso, esperamos encontrar uma maior retirada de fósforo tanto 

com o exercício físico quanto com a compressão pneumática, quando 

comparados ao controle. 



OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral 

Comparar duas intervenções, quais sejam o exercício físico 

intradialítico e a compressão pneumática de MMII durante a sessão de 

hemodiálise, em relação aos efeitos produzidos tanto na estabilidade 

hemodinâmica quanto na remoção de fósforo. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Avaliar o comportamento da pressão arterial durante a sessão 

de diálise, comparando controle, exercício físico e compressão 

pneumática; 

• Verificar a frequência de HID comparando controle, exercício 

físico e compressão pneumática; 

• Avaliar a extração de fósforo em 1 hora e ao final de uma 

sessão de diálise com exercício físico intradialítico e com 

compressão pneumática intradialítica. 

• Relacionar os fatores determinantes da extração de fósforo. 

 



MÉTODOS 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Delineamento e população de estudo 

Trata-se de pesquisa longitudinal, do tipo coorte prospectiva, com 

intervenção, em que foram recrutados pacientes há pelo menos três meses 

no programa de hemodiálise ambulatorial do serviço de Nefrologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HC-FMUSP), no período entre agosto de 2014 e março de 2016.  

O protocolo de pesquisa foi aplicado aos participantes sempre 

durante a primeira sessão de diálise da semana, em três semanas 

consecutivas.  

O mesmo paciente foi avaliado em três situações:  

• sem intervenção (controle) 

• com exercício físico intradialítico (intervenção 1) 

• com uso de compressão pneumática (intervenção 2).  

 

 O estudo foi do tipo cross-over, com a ordem de realização de cada 

uma das três condições descritas através de randomização por sorteio. 

A participação dos indivíduos incluídos nesta pesquisa não gerou 

interferência na conduta clínica nefrológica e na prescrição de diálise 

durante o período de estudo, a qual seguiu de maneira independente, 

conforme protocolos institucionais e decisões da equipe médica assistente. 

Não houve mudança na prescrição de medicamentos durante o período de 

estudo. 
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O desenho do estudo está ilustrado na figura 1. 

 

 

Figura 1. Desenho esquemático do estudo. Estudo prospectivo com sorteio 
randômico da ordem das intervenções. 
 

 

 

3.2. Critérios de Inclusão 

 Foram incluídos todos os pacientes adultos no programa de 

hemodiálise ambulatorial do HC-FMUSP que realizavam hemodiálise 

regularmente, 3 vezes por semana, 4h por sessão e que concordaram em 

participar do estudo, com aceitação manifesta ao assinarem o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE – APÊNDICE A).  

 

3.3. Critérios de Exclusão 

 Pacientes que não compreenderam ou que se recusaram a assinar o 

TCLE; qualquer condição aguda que demande internação hospitalar; 

amputação de membros; doença vascular periférica grave (revascularização 



Métodos'–'Página'18''''
'''

 

 

prévia ou amputação); doença infecciosa ativa; arritimia ou isquemia 

cardíaca nos últimos 6 meses; debilidade física que tornasse proibitiva a 

realização do teste ergoespirométrico e/ou do exercício intradialítico. 

 

3.4. Prescrição da hemodiálise 

Todas as máquinas de diálise eram do modelo Fresenius 4008S 

(Fresenius Medical Care ®, Frankfurt, Alemanha). A duração de todas as 

sessões foi de 4 horas, com fluxo de sangue 350 mL/min e fluxo de banho 

800 mL/min, conforme protocolo de rotina do programa de hemodiálise do 

serviço de nefrologia do HC-FMUSP.  A concentração de cálcio do dialisato 

utilizada foi de 3,5 mEq/L. 

 

3.5. Protocolo de Pesquisa 

 

3.5.1 Teste ergoespirométrico  

Todos os pacientes incluídos foram submetidos a teste 

ergoespirométrico, em esteira rolante (Centurion 200®, Micromed, Brasil), 

seguindo um protocolo em rampa com aumento a cada minuto na carga de 

trabalho (velocidade e/ou inclinação) até a exaustão. Esses exames foram 

realizados no Laboratório de Avaliação e Condicionamento em 

Reumatologia (LACRE) do HC-FMUSP, com fins de prescrição de exercício 

e avaliação do risco cardiovascular e segurança para aplicação do protocolo 

de esforço intradialítico. 
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Todos os testes foram conduzidos sob a supervisão de um médico, 

com os limiares – anaeróbio ventilatório e ponto de compensação 

respiratória – determinados por um único avaliador experiente.  

 

3.5.2 Avaliação hemodinâmica 

Para a avaliação hemodinâmica foram tomadas medidas de pressão 

arterial (PA) pré diálise, pós diálise e a cada 60 minutos durante a sessão de 

diálise, para cada uma das três situações do estudo (controle, intervenção 1 

e intervenção 2). As medidas da PA foram realizadas com o paciente 

deitado em cadeira própria para a realização da hemodiálise. As aferições 

foram realizadas no membro superior contralateral à presença da fístula 

artério-venosa (FAV). A aferição da PA pós diálise foi realizada 

imediatamente após o término da sessão, com paciente em pé e braço 

estendido na altura do coração. O manguito utilizado foi adequado para o 

tamanho da circunferência do braço. Utilizamos método oscilométrico 

automático de medida de PA, com aparelho OMRON modelo 705 CP 

eletrônico e digital, com inflação e deflação automática de ar, no qual a 

detecção da pressão e da onda de pulso se dá através de um transdutor de 

pressão tipo capacitância. A variação da pressão é de 0-280 mmHg e de 

frequência cardíaca 40- 200 bpm. Foi definido como HID quedas da pressão 

arterial média (PAM) em ≥ 20 mmHg ou ≥ 10 mmHg se já tivesse iniciado a 

sessão de diálise com PA sistólica (PAS) < 110 mmHg. 
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3.5.3 Bioimpedância 

Para avaliação de água corporal total, intra e excelular em cada 

compartimento, utilizamos o método de Bioimpedância segmentar (InBody 

S10, InBody Co.®, Seul, Coréia do Sul), com análises imediatamente pré 

diálise, com 1h de diálise e pós cada sessão de diálise, para cada uma das 

três situações do estudo (controle, intervenção 1 e intervenção 2).  

Com os pacientes deitados e com as pernas esticadas, posicionamos 

eletrodos em tornozelos e mãos, conforme especificações do aparelho. 

Foram avaliados: quantidade de fluido corporal total, distribuição de fluidos 

intra e extracelular, relação entre água extracelular e água corporal total.  

 

3.5.4 Extração de solutos 

Concentração sérica de ureia, creatinina, potássio e fósforo foram 

obtidas antes e após cada sessão de diálise. A quantificação direta da dose 

de diálise foi realizada através da análise de amostra do dialisato, colhida 

através de bomba de infusão contínua.  Foi avaliada a concentração de 

creatinina, cálcio e fósforo no dialisato através de coleta parcial e 

homogênea do dialisato ultrafiltrado, por meio da mangueira de drenagem, 

com bomba infusora operando continuamente a uma velocidade de 1L/h, 

conforme previamente validado na literatura (61-64) (Figura 2). O volume 

total de líquido de diálise foi calculado por meio da multiplicação do fluxo do 

líquido de diálise pela duração da sessão somado ao volume total 

ultrafiltrado na sessão de hemodiálise. Além da ureia também foi avaliada a 
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extração de fósforo. A massa total de soluto removida foi calculada pela 

multiplicação da concentração no dialisato pelo volume total do dialisato. 

 

 

Figura 2. Ilustração da preparação para a coleta parcial e homogênia do 
dialisato. 

 

 

3.5.5 Exercício físico intradialítico 

O exercício foi praticado em cicloergômetro (Monark, São Paulo, 

Brasil) (Figura 3), com duração de 60 minutos, sempre durante toda a 

primeira hora de diálise. Toda a sessão de exercício intradiálitico foi 

supervisionada por médico nefrologista, enfermeira e profissional de 

Educação Física. O início da sessão de exercício foi simultâneo ao início da 

diálise. Os pacientes foram instruídos a manter intensidade leve a moderada 

do exercício, reproduzindo a executada entre os limiares ventilatórios 

previamente estabelecidos em teste ergoespirométrico (conforme descrito 

em subtópico anterior), o que corresponde a aproxidamente 60 a 70% do 

VO2pico. A intensidade de treinamento foi controlada e registrada com auxílio 

de frequencímetros portáteis (Polar Electro®, Kempele, Finlândia).  
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Figura 3. Foto do cicloergômetro utilizado no protocolo. 
 

 

3.5.6 Compressão pneumática 

Foram utilizadas  meias de compressão pneumática Kendall 7325 

Response Compression System (Covidien®, Mansfield, EUA) (Figura 4), de 

material descartável e de uso único. Compressões sequenciais e 

circunferenciais foram aplicadas de maneira intermitente com intensidade de 

45 mmHg; com ciclos que consistiam em 11 segundos de compressão e 60 

segundos de descompressão.  

 

Figura 4. Ilustração do modelo de compressão pneumática utilizada no 
protocolo. 
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3.6. Coleta e análise estatística dos dados 

As informações clínicas e demográficas dos sujeitos da pesquisa 

foram colhidas no ato da inclusão do paciente no presente estudo, sendo 

complementadas com revisão do prontuário institucional. Esses dados foram 

registrados em protocolo padronizado, sob a forma de questionário 

estruturado semifechado. Nessa mesma ferramenta, foram incluídas 

informações relativas ao teste ergoespirométrico, avaliação hemodinâmica, 

bioimpedância, extração de solutos, exercício e compressão pneumática 

intra-dialíticos. 

Para fins de tabulação de dados, os indivíduos incluídos foram 

identificados através do número de registro hospitalar, de maneira que sua 

identidade fosse preservada durante o período de coleta de dados e por 

ocasião da divulgação dos resultados nos veículos científicos apropriados. 

Variáveis contínuas foram apresentadas como média ± desvio padrão 

(distribuição normal) ou mediana e interquartis (distribuição não 

paramétrica). Por sua vez, as variáveis categóricas foram apresentadas 

como número absoluto e porcentagem. A diferença entre as médias das 

variáveis contínuas nas três situações do estudo (controle, exercício 

intradialítico e compressão pneumática intradialítica) foram avaliadas através 

de análise de variância de medidas repetidas – ANOVA one way – com pós 

teste de Bonferroni.  

Para fins de validação estatística, adotamos intervalo de confiança de 

95% e valor de p < 0,05 como diferenças significativas, não aleatórias. 
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Todos os métodos de processamento estatístico de dados foram 

realizados com o auxílio do software IBM SPSS Statistics Client for Trial 21.0 

Mac OS Multilingual®. 

 

3.7. Amostragem e cálculo de poder 

Prevendo-se um aumento da remoção de fósforo de pelo menos 10%, 

valores mínimos encontrados em publicações anteriores, o cálculo da 

amostra necessária foi de 20 indivíduos para obtenção de um poder de 80% 

e p=0,05. Não existem dados na remoção de solutos com o uso de 

compressão pneumática intra-dialítica. 

 

3.8. Aspectos Éticos 

Todas as etapas do presente estudo foram desenvolvidas e aplicadas 

em conformidade com os requerimentos do Comitê de Ética em Pesquisa do 

HC-FMUSP (APÊNDICE B), respeitando as Normas de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos (Res. CNS 196/96) do Conselho Nacional de 

Saúde. Também está de acordo com os fundamentos estabelecidos na 

Declaração de Helsinki (1964), ementa de Tóquio (1975), Veneza (1983) e 

Hong Kong (1989).  

Todos os participantes tiveram pleno conhecimento dos objetivos e 

métodos do experimento, tendo manifestado seu consentimento por escrito 

(TCLE), sendo devidamente notificados de que qualquer informação 

fornecida é estritamente sigilosa e que poderiam retirar seu consentimento a 

qualquer momento do decorrer da pesquisa. 



RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

 

 

 4.1. Caracterização da amostra 

As características demográficas e sociais dos 21 pacientes incluídos 

neste estudo estão demonstradas na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Características dos pacientes. 

 Características 
Total 

(N = 21) 

Idade, anos 44 ± 15 

Sexo masculino, n (%) 13 (65) 

Raça branca, n (%) 12 (60) 

Tempo em hemodiálise, meses 48 (22/191) 

Causa da doença renal, n (%) 
 

Nefropatia diabética 2 (9,5) 

Glomerulonefrite crônica 9 (42,8) 

Nefroesclerose 3 (14,2) 

Outras ou desconhecida 7 (33,3) 

Tabagismo, n (%) 1 (4,8) 

Sedentarismo, n (%) 19 (90,5) 

Dados apresentados como média ± desvio-padrão, mediana (percentis 
25/75) ou %.  
 

 



Resultados*+*Página*27*
*

 

 

Os pacientes estudados eram jovens, a maioria do sexo masculino e 

da raça branca. As três principais causas de doença renal foram 

semelhantes ao que se observa mundialmente, com diabetes, hipertensão e 

glomerulonefrite justificando 66,5% dos casos. O risco cardiovascular é alto, 

o que se faz notar pelo percentual de sedentarismo, além de diabetes e 

hipertensão arterial.   

 

4.2. Ergoespirometria 

Todos os pacientes foram submetidos à exame ergoespirométrico 

prévio à inclusão no protocolo (Tabela 2).  

 Os dados avaliados através do teste ergoespirométrico consistiram 

nas variáveis:  

• Tempo de exercício (TE), em minutos 

• Volume expiratório forçado por minuto (FEV) 

• Ventilação voluntária máxima (MVV) 

• Frequência cardíaca máxima (FC), em bpm. 

• Consumo máximo de oxigênio (VO2 pico) 

• Relação VO2/FC máxima 

• Equivalentes ventilatórios para oxigênio (VE) 

• Limiar anaeróbio (LA) 

• Ponto de descompensação respiratória, medidos em porcentagem do 

volume total expirado por minuto 

• Esforço máximo 
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Tabela 2. Dados da ergoespirometria. 

 Variável 
Total 

(N = 18) 

% do previsto 

atingida 

Tempo de exercício, min 11,8 ± 2,4 - 

FEV1, L/min 3,1 ± 0,6 - 

MVV, L/min 116 ± 22 - 

Maior FC atingida, bpm 132 ± 33 75 ±17 

VO2 máximo, mL/kg/min 23,0 ± 6,2 60,0 ±11,5 

VO2/FC máxima, mL/bpm 12,0 ± 3,7 84,7 ± 19,9 

VE máximo, L/min 66,5 ± 20,5 61,4 ± 24,5 

Limite Anaeróbio (VO2 relativo) 11,8 ± 4,3 - 

Ponto de descompensação respiratória 

(VO2 relativo) 
19,5 ± 5,5 - 

Esforço máximo (VO2 relativo) 23,3 ± 6,5 - 

Dados apresentados como média ± desvio-padrão.  
 

  

  Mais da metade dos pacientes estudados (55%) atingiu menos de 

60% do VO2 máximo. O teste consegue discriminar a aptidão para o 

exercício físico. Desta forma, 3 pacientes foram classificados como tendo 

aptidão muito fraca, 13 como fraca e somente 2 pacientes como regular. 

 Houve correlação entre a pressão arterial média pré diálise e o 

percentual de VO2 máximo atingido (r=-0,579, p=0,012). O tempo de prova 

teve correlação inversa com a idade (r=-0,475, p=0,047). 
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4.3. Dados bioquímicos e de dose de diálise nas 3 etapas do protocolo 

 

4.3.1 Dados bioquímicos pré diálise 

A seguir apresentaremos os dados obtidos dos pacientes em cada 

uma das três etapas do protocolo, quais sejam controle, cicloergômetro e 

compressão pneumática. Apresentamos inicialmente os dados bioquímicos 

conforme demonstrado na Tabela 3.   

 

Tabela 3. Características bioquímicas dos pacientes nas três etapas do 
estudo 

Variáveis Controle Cicloergômetro 
Compressão 

Pneumática 
p 

Ureia (mg/dl) 132 ± 31 134 ± 30 142 ± 24 0,258 

Potássio (mmol/l) 5,0 ± 0,8 5,0 ± 0,7 4,9 ± 0,6 0,624 

Albumina (g/dl) 4,2 ± 0,2 4,2 ± 0,3 4,2 ± 0,3 0,328 

Fósforo (mg/dl) 4,8 ± 2,0 4,7 ± 1,5 4,6 ± 1,7 0,132 

PTH (pg/ml) 285 (195/801) 307 (197/741) 300 (177/607) 0,565 

Cálcio total (mg/dl) 8,9 ± 0,7 8,9 ± 0,7 8,8 ± 0,7 0,269 

Cálcio iônico 4,8 ± 0,4 4,8 ± 0,4 4,7 ± 0,4 0,701 

Fosfatase alcalina 

(UI/l) 
93 (77,131) 92 (79,131) 93 (79,130) 0,696 

(continua) 
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Tabela 3. Características bioquímicas dos pacientes nas três etapas do 
estudo (conclusão) 

Variáveis Controle Cicloergômetro 
Compressão 

Pneumática 
p 

Bicarbonato (mmol/l) 21,1 ± 2,6 20,1 ± 2,7 19,9 ± 2,7* 0,047 

Hemoglobina (g/l) 11,1 ± 1,8 11,5 ± 1,5 11,3 ± 1,4 0,154 

Hematócrito (%) 33,3 ± 5,5 34,5 ± 4,6 35,0 ± 4,7 0,093 

Dados apresentados como média ± desvio-padrão ou mediana (25/75), a 
não ser quando especificados de outro modo. Valores p resultantes da 
ANOVA comparando os três grupos. PTH: hormônio paratireoidiano. * 
p<0,05 vs. controle 
  

 

Como podemos notar, não houve diferença nos valores bioquímicos 

entre as etapas do estudo, com exceção do bicarbonato, que foi menor na 

etapa do cicloergômetro comparando com o controle. Dez pacientes (47,6%) 

apresentavam níveis de PTH maiores que 300 pg/dl, mas somente 5 

pacientes apresentavam fósforo sérico acima da faixa da normalidade. 

Anemia (hemoglobina < 10 g/l) foi observada em 5 pacientes. Houve 

tendência de um maior hematócrito na etapa de compressão pneumática. 

 

4.3.2 Dados da variação de peso, ultrafiltração e taxa de redução de 

ureia nas sessões de diálise  

 A Tabela 4 a seguir mostra que a ultrafiltração prescrita em cada uma 

das fases do protocolo não foi diferente.  
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Tabela 4. Dados obtidos durante as sessões de diálise em cada uma 
das etapas do protocolo. 

Variáveis Controle Cicloergômetro 
Compressão 

Pneumática 
p 

Ultrafiltração total, L 2,4 ± 0,9 2,3 ± 0,8 2,5 ± 0,9 0,331 

Ultrafiltração/kg 35,8 ± 13,8 34,1 ± 13,1 37,4 ± 14,9 0,628 

URR, % 74 ± 6 72 ± 9 74 ± 9 0,941 

Peso pré HD, kg 69,9 ± 14,7 70,4 ± 14,6 70,0 ± 14,8 0,415 

Peso pós HD, kg 67,4 ± 14,6 67,8 ± 14,6 67,9 ± 14,7 0,620 

Delta de peso, kg -1,8 ± 0,9 -2,0 ± 0,8 -2,0 ± 0,9 0,587 

Dados apresentados como média ± desvio-padrão. URR, taxa de redução 
de ureia; Valores de p resultantes da ANOVA comparando os três grupos. 

 

 

A ultrafiltração não foi diferente entre as etapas do estudo, assim 

como a variação de peso a taxa de redução de ureia. A maior ultrafiltração 

prescrita foi de 4500 ml na etapa com o cicloergômetro. A dose de diálise 

medida pela URR foi acima de 65% em praticamente todos os 

procedimentos, exceto em duas ocasiões na etapa com cicloergômetro e 

duas ocasiões na etapa com compressão pneumática. 

 

4. 4 Dados hemodinâmicos e de volemia  

Os dados de pressão arterial durante as sessões de hemodiálise 

assim como dados de distribuição de fluidos estão representados na Tabela 

5.  
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Tabela 5. Dados hemodinâmicos de distribuição de fluidos (obtidos 
pela bioimpedância) nas três etapas do estudo. 

Variáveis Controle Cicloergômetro 
Compressão 

Pneumática 
p 

PAS pré HD, mmHg 136 ± 20 141 ± 21 134 ± 22 0,270 

PAD pré HD, mmHg 81 ± 14 84 ± 16 82 ± 15 0,477 

PAM pré HD, mmHg 100 ± 15 103 ± 17 100 ± 16 0,245 

Delta PAM, mmHg -5,9 ± 17,2 -9,6 ± 18,0 -0,2 ± 13,7 0,152 

ACT pré diálise, L 39,8 ± 7,1 41,0 ± 6,8 40,8 ± 6,7 0,592 

AIC pré diálise, L 24,2 ± 4,6 25,2 ± 4,2 25,0 ± 4,1 0,560 

AEC pré diálise, L 15,6 ± 2,6 15,8 ± 2,6 15,8 ± 2,6 0,633 

Tronco pré diálise, L 19,2 ± 4,2 20,5 ± 3,9 20,0 ± 5,9 0,340 

Pernas pré diálise, L 16,2 ± 3,5 17,1 ± 3,5 16,9 ± 3,3 0,804 

Delta ACT, L -1,8 ± 3,8 -2,7 ± 2,0 -3,0 ± 1,4 0,209 

Delta AIC, L -0,4 ± 3,0 -1,1 ± 0,9 -1,2 ± 0,8 0,348 

Delta AEC, L -1,4 ± 0,9 -1,6 ± 0,9 -1,8 ± 5,2 0,367 

Delta água tronco, L -0,03 ± 2,7 -0,7 ± 0,8 -0,5 ± 5,2 0,817 

Delta água pernas, L -1,2 ± 0,6 -1,2 ± 1,1 -1,7 ± 1,3 0,235 

Dados apresentados como média ± desvio-padrão ou mediana (25/75). PAS: 
pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PAM, pressão 
arterial média; URR, taxa de redução de ureia; ACT, água corporal total; 
AIC, água intracelular; AEC, água extracelular. Valores de p resultantes da 
ANOVA comparando os três grupos. 
 

 Alguns dos dados apresentados na Tabela 5 foram também 

representados graficamente para facilitar a visualização. A Figura 5 ilustra o 

delta de água corporal total (ACT), de troncos e de membros inferiores nas 
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três etapas do estudo. Houve correlação entre a água corporal total e a URR 

(r=0,574, p=0,006). A Figura 6A ilustra o delta de pressão arterial média 

(PAM), nas três etapas do estudo. 
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Figura 5. Delta de retirada de água corporal total, água do tronco e dos 
membros inferiores nas três etapas do estudo. 
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Figura 6. Delta da pressão arterial média nas três etapas do estudo (A) e 
número de episódios de hipotensão induzida pela diálise – HID (B).  
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 Baseado na definição de HID apresentada nos métodos, comparamos 

as 3 etapas do estudo. Assim, 9, 8 e 5 pacientes apresentaram HID nas 

etapas controle, cicloergômetro e compressão pneumática, respectivamente 

(Figura 6B). Observamos que o uso de compressão pneumática foi 

associado à menor taxa de HID comparado com a etapa controle e com o 

cicloergômetro, 

 Quando analisamos o comportamento da pressão arterial a cada 60 

minutos durante as sessões de diálise, nas 3 etapas do estudo, observamos 

que o uso de compressão pneumática levou a uma maior estabilidade 

hemodinâmica, desde a primeira hora de diálise, culminando com maior 

pressão arterial ao final da sessão (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Pressão arterial sistólica e diastólica pré e pós diálise, em cada 
uma das etapas do estudo. 
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4.5. Extração de fósforo 

 

 A extração de fósforo foi calculada tanto no tempo total da diálise 

quanto após a intervenção (1 hora do início da sessão). Não houve diferença 

na extração de fósforo comparando controle, cicloergômetro e compressão 

pneumática, conforme mostram os resultados representados na tabela 6 

abaixo. 

Tabela 6. Extração de fósforo calculada nas três etapas do estudo, 
tanto com 1 hora quanto no tempo total de diálise. 

Variáveis Controle Cicloergômetro 
Compressão 

Pneumática 
p 

Com 1 hora de sessão 194g (146/255) 192g (49/244) 195g (144/241) 0,538 

Durante toda a sessão  777g (582/1021) 776g (581/976) 777g (580/970) 0,486 

Dados apresentados como mediana (25/75). Valores de p resultantes da 
ANOVA comparando os três grupos. 
 

 No período controle, a extração de fósforo com 1 hora se 

correlacionou com: fósforo sérico pré diálise (r=0,467, p=0,033) e água 

intracelular (r=-0,442, p=0,045). A extração de fósforo total se correlacionou 

com o fósforo sérico pré diálise (r=0,438, p=0,047). 

 No período com uso do cicloergômetro, a extração de fósforo com 1 

hora se correlacionou com: URR (r=0,468, p=0,033), cálcio sérico total pré 

diálise (r=-0,449, p=0,041) e cálcio iônico sérico pré diálise (r=-0,435, 

p=0,049). Nesta mesma etapa do estudo, a extração de fósforo total se 

correlacionou com: URR (r=0,435, p=0,049), fósforo sérico pré diálise 



Resultados*+*Página*37*
*

 

 

(r=0,443, p=0,045), água corporal total (r=0,477, p=0,029), água intracelular 

(r=0,508, p=0,019) e água dos membros inferiores (r=0,441, p=0,045). 

 Durante a intervenção com uso de compressão pneumática, a 

extração de fósforo com 1 hora se correlacionou com: ultrafiltração (r=0,435, 

p=0,049), fósforo sérico pré diálise (r=0,419, p=0,059), hemoglobina (r=-

0,448, p=0,042) e ultrafiltração com 1 hora (r=0,558, p=0,009). Nesta mesma 

intervenção, a extração de fósforo total se correlacionou com: ultrafiltração 

(r=0,620, p=0,003) e fósforo sérico pré diálise (r=0,496, p=0,022). 

Observamos que 13 dos 21 pacientes (61,9%) apresentavam níveis 

de fósforo pré diálise ≤ 4,5mg/dl no período controle, o que se repetiu em 9 

pacientes na etapa de cicloergômetro (42,8%) e 11 pacientes (52,4%) na 

etapa de compressão pneumática. A distribuição de fósforo sérico pré diálise 

em cada uma das etapas está representada na Figura 8.  

0

3

6

9

12

p = 0,530

Fó
sf

or
o 

sé
ri

co
 p

ré
 d

iá
lis

e,
 m

g/
dl

Controle Cicloergômetro Compressão pneumática.  

Figura 8. Distribuição de fósforo sérico pré diálise nas três etapas do 
estudo. Os símbolos em formato de diamante representam valores outliers. 
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Analisando os 63 procedimentos dialíticos realizados, observamos 

que os pacientes que extraíram fósforo acima da mediana tinham como 

característica: 

- Tiveram maior volume de ultrafiltração (2777 ± 886ml vs. 2106 ± 

756ml, p=0,002); 

- Tinham maiores níveis séricos de PTH [531pg/ml (228, 979) vs. 

254pg/ml (182, 401), p=0,011]; 

- Tinham maiores níveis de fósforo pré diálise (5,2 ± 1,7mg/dl vs. 4,2 ± 

1,6mg/dl, p=0,018).  

 Houve correlação entre a extração de fósforo e o fósforo sérico pré 

diálise (r=0,457, p=0,0001), o PTH (r=0,269, p=0,033) e o hematócrito (r=-

0,250, p=0,048). Estas correlações estão ilustradas na figura 9 abaixo. 

Em modelo de regressão linear múltipla, analisando todos os 

pacientes em conjunto, o fósforo sérico pré diálise foi o único fator 

independente relacionado à extração de fósforo (p=0,001), em modelo 

ajustado para ultrafiltração e etapa do protocolo, explicando 16,2% da sua 

variação.  

Analisamos também a extração de fósforo na primeira hora de diálise, 

que vaiou de 48 a 631g, com uma mediana de 194g. Da mesma forma, o 

fósforo sérico se correlacionou com a extração deste soluto na primeira hora 

de diálise (r=0,426, p=0,0001). 
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Figura 9. Correlações entre a extração de fósforo e os níveis séricos de 
fósforo pré diálise, o paratormônio (PTH) e o hematócrito.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo, objetivou-se testar duas estratégias para reduzir a 

HID e aumentar a remoção de fosfato durante a HD convencional: exercício 

físico e compressão pneumática. Nós fizemos a hipótese que, promovendo 

aumentos no fluxo sanguíneo dos MMII e na área de superfície capilar 

aberta, tanto o cicloergômetro como a compressão pneumática reduziriam a 

HID aumentando o volume central. Além disso, uma maior remoção de 

fosfato seria alcançada, uma vez que maior quantidade desta toxina urêmica 

atingiria o dializador.  

A literatura é vasta em relação aos efeitos crônicos do exercício físico 

na capacidade aeróbica e na qualidade de vida dos pacientes em 

hemodiálise. Porém, pouco se sabe sobre os efeitos agudos da atividade 

física durante uma sessão de hemodiálise, que foi o foco do presente 

estudo. Como resultado, observamos que nenhuma das intervenções 

testadas, seja exercício ou compressão pneumática, conseguiu aumentar a 

extração de fósforo. No entanto, a compressão pneumática durante a 

primeira hora de uma hemodiálise convencional promoveu melhor 

tolerabilidade hemodinâmica, com menor número de episódios de HID.  

 HID é geralmente associada a diversos sintomas como cãibras 

musculares, dor abdominal e torácica, náuseas e vômitos, fraqueza, 

dispneia, tontura, ansiedade e transpiração, o que diminui significativamente 

a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, HID está associada, de 

forma independente,  com maior mortalidade entre pacientes em diálise (1, 



Discussão(–(Página((
(

 

 

43 

2), de forma que qualquer tentativa de reduzir a sua prevalência é 

justificada. 

 A seguir iremos discutir o impacto de cada uma das intervenções 

estudadas tanto na hemodinâmica quanto na remoção de fósforo. 

 

5.1. Exercício físico agudo durante hemodiálise 

 Como sabemos, o exercício físico agudo é muitas vezes 

acompanhado de um fenômeno conhecido como hipotensão pós exercício 

(HPE) (3), onde a magnitude da redução é maior durante as primeiras horas 

após o exercício, a ponto de alguns indivíduos hipertensos atingirem valores 

normais de pressão arterial. De qualquer forma, este fenômeno é descrito 

em situações diferentes da que estudamos – durante uma sessão de 

hemodiálise. De qualquer forma, poderíamos esperar que na fase de 

cicloergômetro houvesse uma diminuição acentuada na pressão arterial dos 

pacientes, fenômeno que não ocorreu na maioria deles quando comparados 

ao controle. Ressaltamos que mesmo os resultados na literatura são 

contraditórios, não apenas no que diz respeito à conclusão de que o 

exercício agudo provoca uma diminuição da pressão arterial, mas também 

sobre a magnitude e duração da resposta da HPE. Os autores atribuem 

estes resultados contraditórios às características dos pacientes estudados 

(hipertensos vs. normotensos) (4-9), idade dos participantes e diferenças na 

metodologia empregada ao medir a pressão arterial (10, 11).  
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 De qualquer forma estudamos pacientes em um cenário totalmente 

diferente – uma sessão de hemodiálise convencional com ultrafiltração. 

Além disso, a população estudada, indivíduos com DRC, tem características 

peculiares no que se refere à capacidade aeróbica. Haja visto, vários 

estudos em pacientes com DRC estágios 3 a 5 demonstram claramente que 

o pico de consumo de oxigênio (VO2 pico) é menor comparado com a 

população geral, com média de 50% a 80% dos níveis encontrados em 

indivíduos saudáveis (12-14).  Tendo isto em mente, constatamos que 

nossos pacientes já partiam de um VO2 pico baixo, ou seja, já estavam em 

uso de sua reserva funcional (recrutamento da dilatação capilar periférica 

máxima), o que nos faz supor que a Resistência Vascular Sistêmica (RVS) 

desses pacientes já era mais baixa, de modo que com isso a HPE, 

representada por diminuição súbita da RVS (recrutamento/dilatação abrupta 

de capilares periféricos) não iria ocorrer, pois esses capilares já estavam 

dilatados/recrutados, o que justificaria a incidência não tão elevada de HID 

na fase de cicloergômetro.  

 Sabe-se que em repouso, a maioria dos capilares intramusculares 

está em colapso, o que implica que algumas regiões dos músculos 

esqueléticos não são acessíveis para a diálise. No entanto, durante o 

exercício, o fluxo sanguíneo pode aumentar de 3 a 4 mL/min/100g para 

80mL/min/100g, dependendo da intensidade da atividade, abrindo os leitos 

capilares dos músculos. Este aumento na perfusão aumenta a área de troca 

entre os compartimentos intracelular e intravascular. Foi postulado que o 

exercício durante hemodiálise aumentaria o fluxo de solutos dos tecidos 
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para o compartimento vascular e que estes solutos teriam maior acesso à 

membrana do dialisador aumentando a eficiência da diálise, o que foi 

previamente demonstrado (15, 16). Baseado neste e em outros achados de 

maior extração de solutos com exercício agudo durante a hemodiálise (15-

17), esperávamos encontrar resultados similares. Ressalta-se que estudos 

anteriores avaliaram a extração de solutos não através de quantificação 

direta no dialisado, mas somente com base nos níveis séricos do soluto (15, 

17-19). 

 Até onde conseguimos encontrar, um único estudo observou maior 

remoção de fósforo durante a diálise, através da quantificação direta no 

dialisato (16). No presente estudo, não conseguimos reproduzir estes 

mesmos resultados, assim como não verificamos impacto na eficácia da 

diálise (medida pela taxa de redução da ureia e remoção da massa de 

creatinina).  

 Em vista da literatura controversa, o impacto do exercício agudo 

durante hemodiálise tanto na eficácia da diálise quanto na HID ainda não 

está completamente elucidada. De forma alguma estamos questionando os 

benefícios do exercício físico a longo prazo sobre o bem-estar e a 

capacidade aeróbia, mas acreditamos que novos estudos sejam necessários 

antes de concluir sobre o efeito agudo do exercício intra-dialítico. 

 

5.2 Compressão pneumática durante hemodiálise 

 

 Nosso estudo foi concebido com a noção de que os dispositivos de 

compressão pneumática manteriam o volume sanguíneo central durante a 
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hemodiálise, promovendo assim uma melhor estabilidade hemodinâmica, 

uma vez que quando a compressão sequencial é aplicada aos membros, um 

gradiente de pressão é criado, aumentando o volume sanguíneo das pernas 

(20) e aumentando potencialmente o retorno venoso cardíaco (21, 22).

 Estudos utilizando compressão pneumática em pacientes em diálise 

são raros. A primeira descrição foi de 1974, quando este dispositivo foi 

utilizado para otimizar ultrafiltração em pacientes edematosos em 

hemodiálise (23). Em 2004, foi demonstrada a sua capacidade para prevenir 

cãibras musculares intradialíticas (24). A primeira tentativa de uso de 

compressão pneumática para prevenir a hipotensão foi relatada inicialmente 

em três pacientes em diálise (25). No entanto, um estudo randomizado 

envolvendo 51 pacientes que avaliaram parâmetros hemodinâmicos e de 

fluidos mostrou que a compressão pneumática promoveu uma maior 

redução na água corporal total, embora não tenha sido observado efeito 

sobre a HID (26).  Nosso estudo mostrou que a compressão pneumática 

preveniu o aparecimento de HID, sem porém identificar .uma maior 

preservação do volume central. Deve-se mencionar que, como o peso seco 

não mudou durante o estudo, não podemos afirmar que a tolerabilidade à 

ultrafiltração aumentaria. 

 Aqui é importante comentar como uma intervenção realizada na 

primeira hora de diálise poderia levar a um impacto na HID, que comumente 

ocorre na terceira hora de diálise. No presente estudo, confirmamos que os 

menores níveis de PA foram aqueles na terceira hora de HD (Figura 7). As 

principais alterações hemodinâmicas e eletrolíticas em uma hemodiálise 
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convencional ocorrem na primeira hora. Este talvez seja o principal motivo 

pelo qual intervenções neste período possam repercutir no final da sessão. 

Outro importante ponto a ser discutido á a redistribuição de fluidos entre 

MMII e tronco que ocorre durante a diálise e que pode se relacionar com 

hipotensão (27). Os MMII são a principal fonte de líquidos a serem 

removidos durante a diálise. Monitorização da circunferência da panturrilha, 

por exemplo, é uma excelente ferramenta para prever HID. É nesta 

explicação que nos apoiamos ao afirmar que a compressão pneumática na 

primeira hora de diálise exerceu efeito até mesmo prevenindo HID que 

ocorreria ao fim da sessão. Certamente poderíamos afirmar isto com mais 

propriedade se os resultados da bioimpedância tivessem mostrado uma 

maior preservação volume central, o que não ocorreu. Além disso, Power A. 

e colaboradores (28) mostraram que a HID pode resultar além da já 

conhecida redução absoluta do volume plasmático com a ultrafiltração, de 

uma redução do tônus vascular. Estes autores demonstraram que a pressão 

arterial sistólica reduziu de 151!±!31 mmHg para 147!±!32 mmHg após 20 

minutos e para 140!±!36!mmHg ao final da hemodiálise (p!<!0,05). A pressão 

sistólica aórtica reduziu na mesma proporção, enquanto o índice de aumento 

aórtico (do inglês augmentation index) reduziu de 65% (52-79%) para 36.7% 

(23.3-52.9%) em 20!min e para 34.3 (15.1-49.1%) ao final da diálise 

(p!<!0,05). Os autores concluíram que a alteração no tônus aórtico com 20 

minutos, quando mínima ultrafiltração havia sido realizada, sugere que 

alteração da volemia não foi responsável pela HID.  
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 Ao contrário do efeito da compressão pneumática sobre a HID, não 

encontramos nenhuma repercussão desta intervenção na extração de 

fósforo. É importante discorrer um pouco sobre a complexa cinética do 

fósforo durante a hemodiálise. Os níveis de fosfato diminuem 

acentuadamente durante a primeira hora após a diálise e, posteriormente, a 

remoção não é alterada, atingindo um platô (29). É possível que existam 

compartimentos de fosfato que não são acessíveis durante uma diálise 

convencional, o que faz deste um método ineficaz para a remoção deste 

soluto (30, 31). Além disso, as trocas que ocorrem na microcirculação dos 

pacientes são fundamentais para remoção de moléculas localizadas no meio 

intracelular, tais como o fosfato. Durante a diálise, estas trocas são 

dificultadas porque a circulação periférica tende a permanecer num estado 

de vasoconstrição. Como consequência, a remoção de solutos é derivada 

principalmente do ambiente extracelular. Portanto, a diálise reduz os níveis 

séricos, mas não tão eficientemente quanto remove lojas intracelulares, o 

que reduz o impacto da hemodiálise sobre a massa corporal total deste 

soluto. Após alguns minutos de diálise, há um reequilíbrio entre os 

compartimentos, com um aumento adicional nos níveis séricos de solutos, 

um fenômeno conhecido como rebote (16). Em nosso estudo, a extração de 

fosfato foi calculada tanto no tempo total de diálise como após a intervenção 

(1 hora a partir do início da sessão), por quantificação direta no dialisado. 

Não encontramos maior extração de fósforo com o uso da compressão 

pneumática.  
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 O fósforo sérico pré diálise é o principal determinante da extração 

deste soluto. É possível que os resultados fossem diferentes se tivéssemos 

estudado uma população com hiperfosfatemia. Lembramos aqui que 61,9%, 

42,8% e 52,4% dos pacientes tinham níveis de fosfato ≤ 4,5 mg/dl durante 

as etapas de controle, exercício e  compressão pneumática, 

respectivamente. Embora no momento não possamos afirmar, nosso 

resultado negativo em relação à extração de fósforo pode ser em parte 

explicado pelas características da população estudada. De qualquer modo, 

porém, como o mesmo paciente foi estudado nas três condições do estudo, 

nossos resultados apontam para a ineficácia da compressão pneumática na 

remoção de fósforo na hemodiálise convencional. 

 Além do fósforo pré-diálise, outros fatores podem influenciar a sua 

remoção como níveis elevados de PTH, que aumenta a liberação deste 

soluto dos ossos. O osso é um reservatório para o fosfato (85% está  

localizado nos ossos) e pode absorver ou liberar fosfato conforme as 

necessidades fisiológicas. Albalate e colaboradores (32) descobriram que o 

tanto o fósforo sérico quanto a relação PTH/osteoprotegerina foram capazes 

de prever maior remoção de fósforo, o que reforça a importância do 

remodelamento ósseo na eliminação de fosfato. Da mesma forma, estudo de 

Karohl et al. realizado em nosso serviço, também demonstrou que o balanço 

de cálcio durante a HD era dependente do remodelamento ósseo, conforme 

estimado pelo PTH e osteocalcina (33). O presente estudo confirmou estes 

dados, demonstrando uma correlação entre a remoção de fósforo e PTH e 
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uma maior remoção deste soluto entre os pacientes com valores mais 

elevados de PTH. 

 Existem vários pontos fortes em nosso estudo: a inclusão de um 

grupo controle, a medida de fluidos corporais através de bioimpedância 

segmentar, a avaliação da remoção de fosfato diretamente no dialisado e a 

comparação de duas intervenções diferentes. Reconhecemos também as 

limitações do nosso estudo, tais como o pequeno tamanho da amostra e a 

falta de avaliação de remoção de outras toxinas urêmicas.  

 Ressaltamos que o dado mais interessante da presente pesquisa foi o 

efeito da compressão pneumática na HID. Se confirmado e incorporado à 

prática clínica, este dispositivo poderá prevenir complicações e melhorar a 

tolerabilidade à retirada de volume em uma hemodiálise convencional. 

Acreditamos que achados negativos também são importantes. Neste 

sentido, o fato de nenhuma das intervenções testadas ter conseguido êxito 

em aumentar a extração de fósforo no mostra a complexidade de se tratar 

hiperfosfatemia entre pacientes em hemodiálise convencional. Assim, se 

torna ainda mais imperioso lançar mão de orientação dietética, uso de 

quelantes e métodos de diálise mais intensivos, principalmente aqueles que 

aumentem a duração da terapia. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 Em conclusão, após a comparação entre controle e duas intervenções 

(cicloergometria e compressão pneumática durante a primeira hora de 

hemodiálise), verificou-se que: 

 

1. A pressão arterial durante a sessão de hemodiálise com 

compressão pneumática teve menor queda inicial, que culminou com 

maior pressão arterial ao final da sessão de diálise; 

2. A compressão pneumática foi associada a menor número de 

episódios de HID; 

3. Nenhuma das intervenções testadas aumentou a extração de 

fósforo tanto na primeira hora quanto em toda a duração da sessão 

de diálise; 

4. Fatores que influenciaram uma maior extração de fósforo 

foram: ultrafiltração, níveis de fósforo sérico pré diálise e níveis de 

PTH. Destes, o único fator que permaneceu independente após 

ajustes foi o nível de fósforo pré diálise. 

*
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___________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  Avaliação hemodinâmica e de extração de solutos 

comparando exercício físico e compressão pneumática durante hemodiálise. 

PESQUISADOR : .Rosilene Motta Elias 

CARGO/FUNÇÃO: médica assistente INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº. 84868 

UNIDADE DO HCFMUSP: .ICHC-serviço de nefrologia 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 1 ano 



 

 
Rubrica do sujeito de 
pesquisa ou 
responsável________ 
 
Rubrica do 
pesquisador________ 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-

HCFMUSP 

 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s) 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que visa descobrir se o exercício físico e um aparelho que parece uma 

meia e fica apertando as pernas durante a hemodiálise podem evitar que o 

senhor(a) tenha queda de pressão e se isso vai melhorar a retirada de toxinas 

durante a diálise. Alguns trabalhos mostraram que o exercício aumenta a retirada 

de fósforo durante a diálise e que o aparelho parecido com uma meia melhorou a 

retirada de líquido durante a diálise. 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos 

e identificação dos que forem experimentais e não rotineiros; 

A pesquisa envolve a realização de exercício físico com uma bicicleta adaptada à 

sua cadeira de diálise, que o senhor(a) irá pedalar sentado, na primeira hora de 

diálise, uma única sessão. Em uma outra sessão de diálise, o senhor(a) irá usar um 

aparelho que funciona como uma meia de compressão também na primeira hora de 

diálise, em uma única sessão. Em uma outra sessão nós faremos todas as medidas 

mas o senhor(a) não irá fazer exercício e nem usar a meia. Ou seja, o senhor(a) 

será avaliado em 3 situações diferentes, uma com exercício, uma com a meia e 

outra sem nenhum dos anteriores. A ordem destes procedimentos será decidida por 

sorteio. 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – coleta de 

sangue por punção periférica da veia do antebraço; exames radiológicos; 

Inicialmente o senhor(a) fará uma avaliação física com um profissional de educação 

física para definir qual a intensidade do exercício que o senhor(a) consegue realizar 

sem risco para sua saúde. Essa avaliação será marcada de acordo com a 

disponibilidade do seu horário e do laboratório de educação física, que fica no 

quarto andar do prédio de ambulatórios deste Hospiital. Nós vamos colher sangue 

através da agulha de diálise, antes e depois da sessão, como o senhor(a) já faz de 

rotina uma vez por mês para os exames da diálise. Além disso, nós vamos coletar o 
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líquido de diálise (que contém as toxinas retiradas) para fazer exames e descobrir 

quanto realmente foi retirado destas toxinas como uréia e fósforo em cada sessão 

de diálise. Nós vamos medir a quantidade de líquido no seu corpo através de 

bioimpedância, um aparelho que o senhor(a) usa de rotina na diálise e que dura 1 

minuto para a realização, que será feita pré e pós diálise. 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos 

itens 2 e 3; 

O senhor(a) poderá se cansar com o exercício e poderá ter um pequeno 

desconforto com o uso da meia. A intensidade do exercício não será muito alta, na 

verdade será baixa, mas se o senhor(a) se cansar e decidir parar qualquer 

procedimento, isso não será problema e não terá nenhum prejuízo para o seu 

tratamento. 

5 – Benefícios para o participante  

Caso estejamos certos, o senhor(a) poderá se beneficiar com menor risco de baixar 

a pressão e com maior retirada de toxinas pela diálise. Além disso, os resultados 

deste estudo poderão ajudar a entender melhor como ocoore a retirada de toxinas 

na diálise a ajudar outros pacientes no futuro. 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos 

quais o paciente pode optar; 

O senhor(a) poderá não aceitar este estudo e continuar fazendo sua diálise como 

de rotina. 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é a Dra. Rosilene Motta Elias. que pode ser 

encontrada no endereço Rua Enéas de Cravalho Aguiar 255, Cerqueira Cesar 

Telefone 2661 7167. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20 – 

e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição; 
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09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão  analisadas em 

conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum 

paciente; 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores; 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante 

em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa.�
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-

HCFMUSP 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo ” Avaliação hemodinâmica e de 

extração de solutos comparando exercício físico e compressão pneumática durante 

hemodiálise” 

Eu discuti com a Dra. Rosilene Motta Elias. sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido,  

Assinatura do paciente/representante legal  Data         /       /       

 

Assinatura da testemunha  Data         /       /       

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual.

(Somente para o responsável do projeto)

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

 

Assinatura do responsável pelo estudo  Data         /       /       

 



 

 

APÊNDICE B – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DA

USP - HCFMUSP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Avaliação hemodinâmica e de extração de solutos comparando exercício físico e
compressão pneumática durante hemodiálise

Rosilene Motta Elias

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

1
14052813.4.0000.0068

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

235.350
03/04/2013

DADOS DO PARECER

Apesar de todos os avanços recentes na tecnologia de máquinas de diálise, alterações hemodinâmica,
principalmente hipotensão arterial, está presente em 20 a 30% das sessões de hemodiálise. Com a
ocorrência de hipotensão ocorre vasoconstricção periférica e esplâncnica na tentativa de preservar o volume
sanguíneo central. Como consequência, haverá menor disponibilização de uréia do território muscular, o que
poderá determinar
menor extração desse soluto. Medidas que visem aumentar o fluxo sanguíneo em membros inferiores
(MMII) ou que promovam um maior retorno de sangue proveniente destes membros poderá facilitar a
remoção de uréia e de outros solutos assim como podem, em teoria, minimizar os efeitos hemodinâmicos,
na medida que mantêm preservado o volume sanguíneo central

Apresentação do Projeto:

Este estudo propõe a realização de exercício físico intradialítico (intervenção 1), compressão pneumática de
MMII (intervenção 2) ou nenhuma intervenção (controle) em uma sesssão de hemodiálise do meio da
semana. Os pacientes serão alocados para diferentes sequências destas avaliações através de
randomização. Serão avaliados: parâmetros hemodinâmicos (por medidas de pressão arterial e parâmetros
de bioimpedância) e extração de solutos (através da quantificação direta do dialisato).

Objetivo da Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

05.403-010

(11)2661-7585 E-mail: marcia.carvalho@hc.fm.usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Ovídio Pires de Campos, 225 5º andar
Cerqueira Cesar

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)2661-7585



 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DA

USP - HCFMUSP

risco mínimo
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

relevante
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

documentação completa, TCLE claro e bem escrito
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

aprovar
Recomendações:

aprovar
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Situação do Parecer:

Não
Necessita Apreciação da CONEP:

Em conformidade com o ítem IX.2 da Resolução CNS nº 196/96 ¿ cabe ao pesquisador: a) desenvolver o
projeto conforme delineado; b) elaborar e apresentar relatórios parciais e final; c)apresentar dados
solicitados pelo CEP, a qualquer momento; d) manter em arquivo sob sua guarda, por 5 anos da pesquisa,
contendo fichas individuais e todos os demais documentos recomendados pelo CEP;  e) encaminhar os
resultados para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico
participante do projeto; f) justificar perante ao CEP interrupção do projeto ou a não publicação dos
resultados.

Considerações Finais a critério do CEP:

SAO PAULO, 03 de Abril de 2013

Luiz Eugênio Garcez Leme
(Coordenador)

Assinador por:

05.403-010

(11)2661-7585 E-mail: marcia.carvalho@hc.fm.usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Ovídio Pires de Campos, 225 5º andar
Cerqueira Cesar

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)2661-7585  
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