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Santana DA. Efeitos agudos do exercício físico aeróbio sobre a função renal de 

pacientes com doença renal crônica não dialíticos [Dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

INTRODUÇÃO: O exercício físico pode ser uma terapia coadjuvante para 

indivíduos com doença renal crônica (DRC), já que esta condição patológica tem 

sido associada a múltiplas comorbidades como hipertensão e diabetes mellitus. No 

entanto, pouco se sabe sobre os efeitos agudos do exercício sobre a função renal em 

pacientes com DRC em seus diferentes estágios. OBJETIVO: O objetivo deste 

estudo foi investigar os efeitos agudos do exercício aeróbico sobre a função renal 

em pacientes com DRC não dialíticos. MÉTODOS: Trinta e três indivíduos foram 

divididos em três grupos: i) pacientes nos estágios 1 e 2 (DRC1-2; n= 11); ii) estágios 

3 e 4 (DRC3-4; n= 11); iii) indivíduos saudáveis (CON; n= 11). Todos os voluntários 

realizaram 30 minutos de exercício em esteira em intensidade correspondente ao 

limiar anaeróbio ventilatório (LAN) (%VO2pico= 60 ± 8). Amostras de sangue 

foram coletadas antes, imediatamente após o exercício, 30 e 60 minutos após o 

exercício, e amostras de urina foram coletadas antes, 30, 60 e 90 minutos após o 

exercício para mensuração da creatinina e albuminúria. A taxa de filtração 

glomerular foi avaliada a partir da depuração endógena de creatinina (TFGCr-Cl) e 

estimada a partir da equação CKD-EPI 2009 (eTFG). RESULTADOS: 

Imediatamente após o exercício, não foram observadas alterações significantes na 

TFGCr-Cl e eTFG em todos os grupos (p>0,05). Embora ambos os grupos de 

pacientes com DRC tenham apresentado aumento da albuminúria imediatamente 

após o exercício, estes aumentos não foram significantes (p> 0,05).  Nenhuma 

alteração na albuminúria foi detectada no grupo controle durante todo o protocolo 

(p> 0,05). CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que uma sessão de exercício com 

duração de 30 minutos em intensidade moderada não compromete a função renal 

de pacientes com DRC. Em suma, estes dados suportam a noção de que o 

treinamento físico pode ser uma ferramenta terapêutica segura no manejo da 

DRC. 

 

Descritores: insuficiência renal crônica; exercício; rim/fisiologia; taxa de filtração 

glomerular; albuminúria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Santana DA. Acute effects of aerobic exercise on renal function in 

non-dialysis chronic kidney disease patients [Dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 

 

 

BACKGROUND: Physical exercise may be an adjunctive therapy for individuals 

with chronic kidney diseases (CKD) as this pathological condition has been 

associated with multiple comorbidities including hypertension and diabetes 

mellitus. However, little is known about the acute effects of exercise on renal 

function in patients with CKD at different stages. AIM To investigate the acute 

effects of aerobic exercise on renal function in patients at different stages of non-

dialysis CKD. METHODS: Thirty-three subjects were divided into three groups as 

follows: i) patients in stages 1 and 2 (CKD1-2; n= 11); ii) stages 3 and 4 (CKD3-4; n= 

11); iii) healthy individuals (CON; n= 11). Individuals performed 30 minutes of 

exercise on a treadmill in an intensity corresponding to the ventilatory anaerobic 

threshold (VAT) (%VO2peak= 60 ± 8). Blood samples were collected before, 

immediately after exercise, 30 and 60 minutes after exercise and urine samples 

were collected before, 30, 60 and 90 minutes after exercise for creatinine and 

albuminuria assessments. Glomerular Filtration Rate (GFR) was estimated using 

the creatinine clearance (GFRCr-Cl) and estimated using the CKD-EPI 2009 

equation (eGFR). RESULTS: Immediately after exercise, GFRCr-Cl and eGFR did 

not change significantly in all groups (all p > 0.05). Although both groups of CKD 

patients have shown increased albuminuria immediately after exercise, differences 

were not significant (p> 0.05). No change in albuminuria was detected in the 

control group throughout the protocol (p> 0.05). CONCLUSION: The results 

suggest that a 30-min moderate intensity aerobic exercise bout does not impair 

renal function in patients with CKD. Thus, these data support the notion that 

exercise training can be a safe therapeutic tool in the management of CKD. 

 

Descriptors: renal insufficiency, chronic; exercise; kidney/physiology; 

glomerular filtration rate; albuminuria. 
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1. Introdução 

   

O termo doença renal crônica (DRC) é utilizado para generalizar as doenças 

associadas ao sistema renal (1). A partir desta generalização, a presença de doenças 

renais na população torna-se mais evidente e os dados epidemiológicos são 

preocupantes. Atualmente, a DRC é considerada um problema mundial de saúde pública 

(2). Apesar dos esforços a fim de se quantificar a prevalência da DRC, o caráter 

insidioso da doença impede que dados precisos sejam fornecidos, especulando-se que 

esta questão seja mais alarmante (2, 3). 

   A DRC é caracterizada pelo declínio progressivo e irreversível da função renal e 

é classificada em cinco estágios baseados na taxa de filtração glomerular (TFG) (4). A 

TFG, definida como o volume plasmático filtrado pelos rins em uma dada unidade de 

tempo, é considerada o melhor parâmetro da função renal (5). Comumente, os quatro 

primeiros estágios da DRC são considerados como fase pré-dialítica ou não dialítica, 

pois ainda não há necessidade de manutenção da homeostase a partir do processo de 

diálise (2). Além da TFG, outro indicador importante de função renal é a albuminúria, 

que se refere à presença elevada de albumina na urina (6). A membrana glomerular em 

condições normais não permite a filtração desta proteína plasmática, pois esta apresenta 

um peso molecular muito alto e carga negativa (7). Uma taxa de excreção de albumina 

maior que 30mg/24h sugere a existência de lesão renal, sendo um dos critérios de 

classificação de indivíduos nos estágios iniciais da doença, independentemente do valor 

da TFG (2).  

As principais causas da DRC são a hipertensão arterial e diabetes mellitus (4). 

Tais comorbidades, posteriormente, são agravadas com a função renal deteriorada (8). 

Esta interação permite designar a DRC como um fator de risco importantíssimo para o 
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desenvolvimento de complicações cardiovasculares. É bem documentado na literatura 

que o risco de mortes, eventos cardiovasculares e hospitalização aumentam 

consideravelmente na presença da DRC (9). Neste cenário, o tratamento das 

comorbidades associadas aparece como a medida terapêutica mais comum na DRC (10). 

A literatura suporta de maneira inequívoca a relevância terapêutica do exercício no 

combate às comorbidades relacionadas à DRC, tornando-se uma possibilidade 

terapêutica complementar na DRC (11, 12, 13, 14, 15, 16).  A despeito de seus 

evidentes benefícios, a compreensão a respeito dos efeitos agudos do exercício sobre a 

função renal em pacientes com DRC ainda é limitada (17, 18). Na literatura são poucos 

os estudos que investigaram tais efeitos em indivíduos com função renal reduzida e os 

resultados são controversos, devido, particularmente, à adoção de protocolos 

experimentais diferentes (22, 23, 24). Ademais, até o momento, não há na literatura 

dados a respeito destes efeitos em pacientes não dialíticos considerando-se os diferentes 

estágios da doença. 

Em indivíduos saudáveis, as respostas renais ao exercício já estão bem 

estabelecidas (19). Durante o esforço físico, a fim de atender a demanda metabólica dos 

músculos ativos, há uma diminuição do fluxo sanguíneo renal (FSR), que em repouso 

representa cerca de 20% do débito cardíaco (19, 20). Estas alterações hemodinâmicas 

estão estritamente relacionadas à atividade nervosa simpática e à ação hormonal. Em 

consequência da diminuição do FSR, observa-se uma queda da TFG, contudo, em 

menor proporção (18). O organismo tenta impedir quedas significativas da TFG 

aumentando fração de filtração, que se refere à porcentagem do fluxo sanguíneo que é 

filtrada pelo glomérulo (17, 18, 19). Durante o exercício observa-se também um 

aumento da albuminúria devido à alteração na permeabilidade da membrana glomerular 

decorrente de mudanças hemodinâmicas e eletrostáticas (17).  
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Destaca-se que, em indivíduos saudáveis, a queda da TFG e aumento da 

albuminúria durante o exercício são largamente dependentes da intensidade do exercício 

e possuem caráter transitório, sendo consideradas respostas fisiológicas, podendo não 

ser o caso na DRC (21, 22). Neste contexto, considerando que a diminuição excessiva 

da função renal durante o exercício possa ser prejudicial para pacientes com DRC, 

especialmente nos estágios finais da doença, a observação e análise da função renal 

durante e imediatamente após uma sessão de exercício físico podem fornecer dados 

importantes que incentivem a inclusão desta ferramenta terapêutica no tratamento destes 

pacientes, considerando que o receio de injúrias e agravamento da situação sejam uma 

das principais barreiras ao exercício na DRC (28). 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar os efeitos agudos do exercício físico aeróbio moderado sobre a função 

renal de pacientes com doença renal crônica não dialíticos em diferentes estágios da 

doença. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Comparar os efeitos agudos do exercício físico aeróbio moderado sobre a TFG e 

albuminúria entre pacientes em diferentes estágios da DRC. 

 Comparar os efeitos agudos do exercício físico aeróbio moderado sobre a TFG e 

albuminúria entre pacientes com DRC em diferentes estágios da doença e indivíduos 

saudáveis. 
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3. Revisão de literatura 

 

3.1 Fisiologia renal 

 

Os rins exercem papéis essenciais na manutenção da homeostase, regulando o 

volume de líquido corporal, mantendo o equilíbrio ácido-básico, eliminando substâncias 

tóxicas e secretando alguns hormônios (4). Sua importância é refletida pelo elevado 

fluxo sanguíneo direcionado para os rins em condições de repouso, representando cerca 

de 20% do débito cardíaco (20). Este fluxo sanguíneo renal elevado abastece cerca de 1 

milhão de néfrons, túbulos uriníferos tortuosos que correspondem ao tecido funcional 

dos rins, o parênquima (29). Cada néfron contribui para a filtração do plasma sanguíneo, 

iniciando o processo de formação da urina. Para que a filtração seja exercida de forma 

efetiva, o néfron possui uma estrutura complexa composta pelo corpúsculo de Malpighi, 

por sua vez formada pelos capilares glomerulares e a cápsula de Bowman (30).  

O volume de plasma sanguíneo filtrado pelas paredes dos capilares glomerulares 

por unidade de tempo, denominado TFG, assume um papel importante ao ser usado 

como marcador da função renal (5). A filtração glomerular é um processo possível pela 

diferença de pressão existente entre as estruturas envolvidas. O sangue conduzido pela 

arteríola aferente, derivada de um ramo da artéria renal, chega aos capilares 

glomerulares inseridos na cápsula de Bowman com uma pressão hidrostática em torno 

de 80 mmHg, porém, a pressão coloidosmótica do plasma, a pressão intersticial intra-

renal e a resistência da cápsula de Bowman impedem que o fluido capilar atravesse 

exacerbadamente a parede capilar em direção ao interstício. Não obstante, a pressão 

resultante permite que cerca de 120 a 180 ml/min de plasma sejam filtrados a partir do 

glomérulo, formando um fluido praticamente livre de células e proteínas, denominado 
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de filtrado glomerular (31, 32). Neste cenário, destaca-se a capacidade dos rins em 

manter a TFG dentro de valores desejáveis mesmo com oscilações da pressão arterial a 

partir de dois mecanismos intrínsecos ao rim: i) reflexo miogênico na arteríola aferente 

e; ii) feedback túbulo-glomerular (32). 

A composição do filtrado glomerular é determinada pelas características 

histológicas das membranas envolvidas no transporte do fluido. O endotélio glomerular 

fenestrado está subjacente à membrana basal glomerular, da qual constitui a principal 

barreira na filtração glomerular, permitindo que somente água, pequenas moléculas e 

íons passem a partir do sangue capilar (33). Uma característica importante desta barreira 

é seu caráter aniônico, tornando difícil a passagem de proteínas de carga negativa (34). 

Adjacente à membrana basal glomerular encontram-se os podócitos, células que 

participam na restrição da passagem de macromoléculas (35). Deste filtrado glomerular, 

99% são reabsorvidos pela corrente sanguínea ao longo do néfron, especificamente no 

túbulo proximal e na alça de Henle, juntamente com todos os seus constituintes 

importantes como glicose, aminoácidos, K
+
, Na

+
, Cl

-
, glicose e HCO3

-
. Algumas 

substâncias indesejáveis ao organismo como metabólitos de fármacos e de substâncias 

endógenas são secretadas pelos túbulos proximal e distal, finalizando a formação da 

urina que é conduzida ao ducto coletor (36). Os processos de filtração, reabsorção e 

secreção são grandemente influenciados por diversos hormônios como a vasopressina e 

a aldosterona (37, 38). Todo esse processo que tem seu ápice na formação da urina é 

diretamente influenciado pela TFG que, por sua vez, está estreitamente relacionada ao 

fluxo sanguíneo renal (32).  

   O padrão ouro para a avaliação da TFG vale-se da depuração de substâncias 

exógenas, como a inulina, as quais são livremente filtradas e não são reabsorvidas nem 

secretadas. Porém, pela falta de praticidade deste método e pelo alto custo, este não é 
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utilizado no cotidiano da prática médica (39). Atualmente, os métodos mais comuns na 

avaliação da TFG são a depuração da creatinina e as equações preditivas baseadas na 

creatinina sérica (5). A creatinina é um metabólito da creatina transformado no tecido 

muscular de maneira irreversível e espontânea todos os dias (40). Em situações estáveis, 

a estimativa da TFG a partir de equações tem sido bastante aceita, especialmente em 

indivíduos com TFG reduzida (41). Entretanto, em algumas situações como durante o 

exercício físico, parece que estas equações não são sensíveis às mudanças na TFG, 

tornando-se, portanto, inapropriadas (42). A depuração de creatinina endógena (TFGCr-

Cl), com amostras de sangue e urina, apesar de superestimar a TFG pela secreção tubular 

de creatinina, apresenta-se como um método acurado, quando realizado sob supervisão, 

e, sobretudo, sensível às mudanças ocasionadas pelo exercício, além de produzir 

mínimo desconforto ao sujeito (17, 42). Outra avaliação importante da função renal, e 

mais especificamente da estrutura renal, leva em consideração a presença de albumina 

na urina, pela qual permite inferir se existe lesão renal e apontar para eventuais 

anormalidades na permeabilidade da barreira tripla endotélio capilar–membrana basal 

glomerular–podócitos. Considera-se albuminúria quando a quantidade de albumina que 

é excretada na urina corresponde a uma taxa maior que 30mg/24h (7).         

 

3.2 Doença renal crônica   

 

3.2.1 Etiologia e classificação  

 

O conjunto de patologias associadas ao declínio progressivo e irreversível da 

função e estrutura renal é generalizado pelo termo DRC (1). O emprego deste termo, 

além de tornar mais evidente sua prevalência na população, facilita a comunicação entre 
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os profissionais de saúde, uma vez que todas essas desordens renais afetam, por fim, a 

TFG (43). A DRC pode ser classificada sob o ponto de vista etiológico em 

glomerulopatias primárias, originadas por falhas intrínsecas ao glomérulo, e 

glomerulopatias secundárias, causadas por condições externas aos rins, das quais se 

destacam a hipertensão arterial e diabetes mellitus (1, 44, 45).  Atualmente, estas duas 

condições são as principais causas da DRC e exercem papéis importantes nos estágios 

iniciais da DRC e na progressão da doença, sendo responsáveis por 71 % dos novos 

casos terminais de DRC nos Estados Unidos (8).  

Portanto, a identificação das comorbidades associadas à DRC, especialmente a 

hipertensão arterial e diabetes mellitus, é relevante no contexto de profilaxia e 

tratamento. Indivíduos que apresentam tais fatores de risco precisam ser acompanhados 

e submetidos a tratamentos adequados. Quando não tratados, estes fatores facilitam o 

desenvolvimento de lesões do parênquima renal, o que levaria, posteriormente, à queda 

da TFG. O controle da DRC neste contexto é fundamental para que o indivíduo evite ou 

retarde o surgimento de uma insuficiência renal, da qual torna o paciente dependente de 

hemodiálise, sendo necessária a realização de um transplante (1, 8). A compreensão 

deste processo progressivo e irreversível é facilitada a partir da classificação utilizada 

atualmente pelos profissionais de saúde. O paciente com DRC pode ser classificado em 

um dos cinco estágios, baseados em sua TFG. A progressão da DRC está descrita na 

Tabela 1 (4, 43). 

 

Tabela 1 – Progressão da DRC 

 

Estágio Descrição TFG (ml/min/1.73m2) 

1 Lesão renal com TFG normal ≥90 

2 Lesão renal com TFG levemente reduzida 60–89 
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3 TFG moderadamente reduzida com ou sem lesão 30–59 

4 TFG severamente reduzida com ou sem lesão 15–29 

5 Falência Renal <15 

TFG= Taxa de filtração glomerular 

 

3.2.2 Fisiopatogênese 

 

É bem esclarecido pela literatura que a redução da massa renal, refletida pela 

diminuição da quantidade de néfrons, exerce um papel central na fisiopatologia da DRC 

(45, 46, 47). O envelhecimento, glomerulopatias primárias, hipertensão arterial, 

diabetes, agentes tóxicos e fatores genéticos e pré-natais causam diminuição na 

quantidade de néfrons, o que implica, posteriormente, em mudanças fisiológicas nos 

néfrons remanescentes. Por outra via, parece que a quantidade reduzida de néfrons no 

nascimento tem influência no desenvolvimento da hipertensão arterial essencial (48). As 

alterações fisiológicas dos néfrons restantes são os resultados de mudanças 

hemodinâmicas, das quais se originam, também, disfunções endoteliais glomerulares, 

desencadeando processos inflamatórios (4, 49, 50, 51).  

Quando a massa renal é reduzida, ocorre uma hiperfiltração nos néfrons 

restantes a partir da diminuição da resistência da arteríola aferente, não acontecendo o 

mesmo com a arteríola eferente, aumentando, desta forma, a pressão hidráulica dos 

capilares glomerulares. (49, 52). Em suma, a hiperfiltração dos néfrons remanescentes 

causa hipertrofia destes néfrons e é essencial para que o fluxo sanguíneo renal continue 

elevado e a TFG permaneça dentro dos valores de referência.  Porém, a longo prazo, os 

néfrons remanescentes são lesionados devido esta sobrecarga e os mecanismos de 

autorregulação renal tornam-se paulatinamente ineficazes. Postula-se que a pressão 
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aumentada nos capilares glomerulares induziria um alargamento no raio dos poros do 

endotélio glomerular diminuindo a capacidade de seletividade da membrana, 

apresentando, assim, no filtrado glomerular uma maior proporção de proteínas séricas, 

como a albumina aniônica, que não passaria tal membrana por possuir carga negativa 

equivalente à membrana basal glomerular (49, 50, 51). A excreção urinária excessiva de 

proteínas será o resultado desta injúria constante ao túbulo proximal que tenta 

reabsorver as proteínas do filtrado glomerular, mas possui uma capacidade reduzida 

para esta tarefa. A presença destas proteínas no epitélio dos túbulos proximais ativam 

genes que decodificam citocinas, endotelinas e quimiocinas. Tais processos 

inflamatórios e a hipertrofia dos néfrons mediada pela angiotensina II induzem a síntese 

de colágeno IV, atuando sinergicamente para a fibrogênese tubular (49, 51). Na 

nefropatia diabética, além de fatores hemodinâmicos, fatores metabólicos desempenham 

papéis importantes na progressão da DRC. A hiperglicemia crônica favorece a formação 

de proteínas glicosadas, responsáveis pelo aumento da concentração de determinadas 

citocinas, dentre as quais se destacam o fator de crescimento vascular endotelial e o 

fator de transformação de crescimento. Tais citocinas modificam a estrutura da matriz 

extracelular e contribuem para o aumento da permeabilidade vascular, provocando 

proteinúria (53). De forma geral, pacientes com DRC exibem valores elevados de 

marcadores de inflamação crônica (4). 

Mesmo com a presença da lesão renal, a TFG pode continuar elevada; porém, 

não tratando os fatores que contribuem para a lesão renal, a TFG será paulatinamente 

afetada de forma negativa. A manutenção da pressão arterial sistêmica em níveis 

adequados evita a sobrecarga nos capilares glomerulares, desacelerando a perda da 

função quanto à permeabilidade glomerular às proteínas. As reações inflamatórias 

sinalizadas pelas mudanças estruturais e fisiológicas dos túbulos proximais 
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normalmente correlacionam-se com o declínio da função renal. A fibrose túbulo-

intersticial, iniciada pela inflamação e induzida pela proteinúria, diminui a quantidade 

de néfrons funcionais, estimulando a liberação de angiotensina II que induzirá mais 

proteinúria, mantendo um ciclo vicioso que continuará até que um transplante ou 

sessões de hemodiálise tornem-se necessários (32, 38, 49, 53, 54, 55). 

Portanto, pelo caráter progressivo desta condição, exige-se um controle 

minucioso dos fatores desencadeadores da lesão renal, a saber, a pressão arterial elevada 

e a diabetes mellitus. A triagem dos indivíduos que são predispostos a desenvolver a 

DRC também é importante no sentido de evitar que a doença seja detectada em estágios 

mais avançados, nos quais os gastos médicos mostram-se elevadíssimos e a qualidade 

de vida diminui significativamente (1, 9). Atualmente, o tratamento da DRC com anti-

hipertensivos como os inibidores da enzima conversora de angiotensina II (ECA) e 

diuréticos formam a linha de frente no combate a esta condição. Entretanto, outras 

ferramentas terapêuticas coadjuvantes precisam ser investigadas e dentre elas está o 

exercício físico, especialmente em pacientes pré-dialíticos. Se, por um lado, é bem 

estabelecido que o exercício, em particular o aeróbio, auxilia significativamente no 

combate às comorbidades, por outro lado o seu efeito sobre a função renal, sobretudo na 

DRC, permanece à espera de esclarecimentos (56). 

  

3.3 Efeitos agudos do exercício físico aeróbio na função renal  

 

O organismo possui a importante habilidade de manter a homeostasia diante de 

situações de estresse, dentre as quais está o exercício físico. Assim, o sistema renal 

adapta-se agudamente durante o exercício a fim de preservar a transferência de 

metabólitos e toxinas pelo glomérulo e evitar a desidratação excessiva (17, 19). As 
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principais alterações renais durante o exercício são observadas no FSR, TFG e 

proteinúria e são dependentes do tipo do exercício, de sua intensidade, do estado de 

hidratação e da temperatura ambiente (57). A despeito da menor produção científica a 

respeito da relação entre fisiologia renal e exercício em comparação a outros sistemas 

como o cardiovascular, os efeitos agudos do exercício aeróbio sobre a função renal em 

indivíduos saudáveis estão bem documentados (19). 

Durante o exercício, o FSR é diminuído devido à ação do sistema nervoso 

simpático. As arteríolas aferentes possuem receptores adrenérgicos α1 sensíveis, 

principalmente, à noradrenalina, que sob sua ação sofre vasoconstrição e, por 

conseguinte, diminui o FSR (38). Além disso, a vasoconstrição arteriolar durante o 

exercício físico não é só atribuída ao sistema nervoso simpático, mas também à ação da 

angiotensina II e da vasopressina (18). Uma vez que a liberação de catecolaminas 

aumenta proporcionalmente com a intensidade do exercício, quanto maior esta variável 

menor será o fluxo sanguíneo renal, redirecionando o sangue para os tecidos mais ativos 

durante o exercício (18, 19). Entretanto, devido ao aumento linear da fração de filtração, 

que corresponde à fração do fluxo sanguíneo renal que é filtrado, a TFG não diminui na 

mesma proporção que o fluxo sanguíneo renal, permanecendo praticamente estável até 

intensidades moderadas de exercício (17, 58, 59).  

Outro parâmetro relevante da fisiologia renal associada ao exercício é a 

albuminúria. A presença de albumina na urina costuma ser maior na medida em que a 

intensidade do exercício aumenta, sendo esta variável mais influente do que a duração 

do exercício (21). Nota-se a associação positiva entre a intensidade do exercício e a 

albuminúria ao observar que só há elevação significante deste parâmetro após aumento 

na concentração sanguínea de lactato – marcador metabólico de intensidade do 

exercício (17). No estudo realizado por Groop et al. (60), a intensidade correspondente a 
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75% da frequência cardíaca máxima não foi suficiente para provocar albuminúria em 

indivíduos saudáveis. O mecanismo fisiológico responsável pela elevação albuminúria é 

o aumento da permeabilidade glomerular. A passagem glomerular da albumina durante 

o exercício tem sido atribuída às alterações eletrostáticas na membrana glomerular 

devido aos produtos metabólicos do exercício e mudanças no pH sanguíneo, além de ser 

influenciado pelas modificações na hemodinâmica renal, estimuladas pelas 

catecolaminas e a angiotensina II (18, 19). A presença elevada de albumina e outras 

proteínas de menor peso molecular nos túbulos proximais propiciaria uma saturação na 

taxa de reabsorção, acarretando na excreção acentuada de proteínas (60). Este aumento 

da albuminúria, no entanto, é considerado uma resposta fisiológica e possui caráter 

transitório assim como a mudança na TFG (61).  

A despeito destes achados, pouca evidência paira sobre os efeitos agudos do 

exercício físico na TFG e na albuminúria de pacientes com DRC. Taverner et al. (24) 

compararam os efeitos do exercício moderado na função renal de pacientes com função 

renal diminuída (TFG= 65±16 ml/min
-1

/1,73 m²) e indivíduos saudáveis e observaram 

que em ambos os grupos a TFG diminui em resposta ao exercício aeróbio, sendo que a 

queda da TFG no grupo com a função renal diminuída foi mais acentuada. A 

albuminúria não foi avaliada. No período de recuperação, compreendendo duas horas 

após o término do exercício, o comportamento da TFG foi similar ao grupo normal, 

apresentando os valores pré-exercício. Estes achados, contudo, são insuficientes para 

que conclusões sejam feitas, uma vez que o número amostral foi reduzido (n=6). 

Ademais, a intensidade do exercício foi fixada em 110 batimentos por minutos para 

todos os indivíduos, o que implica que a intensidade relativa tenha sido potencialmente 

diferente entre os indivíduos.  
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Apoiando a noção de que o exercício não provoca alterações prejudiciais em 

pacientes com DRC, Poortmans e Ouchinsky (22) observaram que idosos, geralmente 

acometidos por glomerulosclerose devido ao processo de envelhecimento, tiveram 

menor queda da TFG e da taxa de albuminúria que os indivíduos mais jovens durante o 

exercício até a exaustão, evidenciando que o processo de envelhecimento não torna o 

idoso necessariamente sujeito a anormalidades renais durante o exercício. De igual 

modo, Poortmans et al. (23) verificaram que em pacientes transplantados renais (TFG = 

60 ml/min
-1

/1,73 m²) e cardíacos (TFG = 76 ml/min
-1

/1,73 m²) a TFG não diminuiu 

significantemente durante o exercício progressivo até a exaustão. Por outro lado, este 

estímulo foi suficiente para provocar albuminúria significante nestes sujeitos.  

Considerando que a diminuição excessiva da função renal pode ser prejudicial 

para pacientes com DRC, investigar os efeitos agudos do exercício na função renal é 

fundamental para que o exercício, considerado uma ferramenta importantíssima no 

manejo terapêutico das comorbidades associadas à DRC, possa ser apoiado como uma 

terapia coadjuvante para a população com DRC, especialmente àqueles correspondentes 

ao estágio 4 (TFG < 30 ml/min
-1

/1,73m
2
),  dos quais não foram contemplados em 

investigações prévias sobre os efeitos agudos do exercício. 
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4 Métodos 

 

4.1 Sujeitos 

 

Os pacientes foram recrutados no ambulatório do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo e foram previamente diagnosticados com DRC de acordo 

com a recomendação atual (2). Eles foram classificados em um dos quatro estágios da 

doença renal e divididos em dois grupos experimentais: i) estágios 1 e 2 (DRC1-2; n=11) 

ii) estágios 3 e 4 (DRC3-4; n=11). Pacientes no estágio 5 não foram incluídos devido a 

gravidade da doença. As características clínicas (incluindo etiologia, terapia 

medicamentosa e comorbidades relacionadas) destes pacientes estão detalhadas na 

Tabela 2. Adicionalmente, sujeitos saudáveis (sem histórico de hipertensão ou diabetes 

mellitus), pareados por índice de massa corpórea (IMC), sexo e idade foram recrutados 

e alocados no grupo controle (CON). Os participantes selecionados foram informados 

sobre os detalhes da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

O projeto foi aprovado pelos comitês de ética do Hospital Universitário da Universidade 

de São Paulo e da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo. 

 

4.2 Teste de esforço máximo progressivo 

 

Antes do protocolo experimental, os voluntários foram submetidos ao teste de 

esforço máximo em esteira rolante (modelo ATL, Inbrasport, Brasil). A temperatura do 

laboratório no momento do teste esteve entre 20° e 24° C e a umidade relativa do ar a 

60%. Durante o teste, a velocidade é constante, mas a inclinação da esteira aumenta 2% 

a cada 1 minuto (62). O consumo de oxigênio (VO2) foi obtido e registrado usando um 
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sistema de calorimetria indireta (modelo Ultima CPX, Medical Graphics, Estados 

Unidos). A frequência cardíaca foi continuamente registrada em repouso, durante o 

exercício e no período de recuperação usando o eletrocardiograma de 12 derivações 

(Welch Allyn, Estados Unidos). O teste foi considerado máximo quando um dos 

seguintes critérios foi satisfeito: platô no VO2 (aumento inferior a 150 ml/min entre dois 

estágios consecutivos) e razão de troca respiratória > 1.1. VO2pico foi considerado como 

o VO2 médio dos últimos 30 segundos do teste. O limiar anaeróbio ventilatório (LAN) e 

o ponto de compensação respiratória foram determinados seguindo os procedimentos 

descritos previamente (63).  

 

Tabela 2 - Prevalência de características clínicas nos pacientes 

 

 DRC1-2 (n=11) DRC3-4 (n=11) 

Etiologia   

      Glomerulopatias primárias 3 (27%) 2 (18%) 

      Glomerulopatias secundárias 6 (54%) 9 (81%) 

      Desconhecida 2 (18%) - 

   

Tratamento medicamentoso   

      Betabloqueadores 3 (27%) 11 (100%) 

      Diuréticos 3 (27%) 8 (72%) 

      Inibidores de ECA 3 (27%) 6 (54%) 

      Antagonistas do receptor de angiotensina 

      Antagonistas dos canais de cálcio 

4 (36%) 

1 (9%) 

1 (9%) 

6 (54%) 

      Hipoglicemiantes orais 

      Insulina 

      Nitratos 

      Estatinas 

 

2 (18%) 

- 

- 

3 (27%) 

1 (9%) 

3 (27%) 

2 (18%) 

2 (18%) 

Doenças associadas   

      Hipertensão Arterial 6 (54%) 10 (90%) 

      Diabetes 

      Dislipidemia 

2 (18%) 

3 (27%) 

4 (36%) 

2 (18%) 

ECA= Enzima conversora de angiotensina; DRC1-2 = Doença renal crônica estágios 1 e 2; 

DRC3-4 = Doença renal crônica estágios 3 e 4 
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4.3 Protocolo de exercício 

 

Após o teste de esforço máximo, os sujeitos retornaram ao laboratório no 

período da manhã para a realização do protocolo experimental representado na Figura 1. 

Duas horas antes do protocolo de exercício, os sujeitos esvaziaram a bexiga e anotaram 

precisamente o horário do esvaziamento. Antes de iniciar o exercício, eles esvaziaram 

novamente a bexiga e o volume total de urina foi anotado. Além disso, uma amostra de 

sangue foi coletada e os sujeitos beberam 300 ml de água. Logo em seguida, os sujeitos 

foram submetidos a 30 minutos de exercício em esteira rolante (modelo E750, 

Movement, Brasil) em intensidade moderada, correspondente à frequência cardíaca 

obtida no LAN (%VO2pico= ~ 60), monitorada por frequencímetro (modelo a3, Polar, 

Estados Unidos). A temperatura da sala foi mantida entre 20 e 24
o
C, tal qual no teste de 

esforço máximo. Amostras de sangue foram coletadas imediatamente, 30 e 60 minutos 

após o exercício. Os sujeitos esvaziaram a bexiga 30, 60 e 90 minutos após o exercício e 

o volume total de cada amostra foi registrado. Os sujeitos permaneceram em repouso na 

posição sentada durante todo o período pós-exercício e foram hidratados com 300 ml de 

água juntamente com as coletas de sangue, garantindo volumes de urina adequados para 

as análises, como proposto previamente (42).  

 
 

Água  300 ml 300 ml     300 ml      300 ml  

 
       I                  I                      I                      I                     I            I              

                               Exercício 

 120’ Pré   Basal    Pós 0’ Pós 30’      Pós 60’    Pós 90’ 

 

 

Sangue 

 

Urina 

descartada 

 

       

 

      x 

      

 

       x 

     

 

        x 

     

 

       x 

 

Urina        x          x        x       x 
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Figura 1 - Protocolo Experimental 

X= Momento da coleta; 120’ Pré= 120 minutos antes do exercício; Basal= Imediatamente antes 

do exercício; Pós 0’= Imediatamente após o exercício; Pós 30’= 30 minutos após o término do 

exercício; Pós 60’= 60 minutos após o término do exercício; Pós 90’= 90 minutos após o 

término do exercício. 

 

4.4 Coleta sanguínea                       

 

Amostras de sangue para a determinação das concentrações de creatininina 

foram obtidas via veia antecubital (10ml). As amostras foram coletadas em tubos com 

ativador de coágulo e gel separador (Tubo Gel SST® II Advance, BD) para a obtenção 

do soro e colocadas imediatamente em isopor com gelo. As amostras dos tubos com gel 

separador foram centrifugadas a 3000 rpm durante 10 minutos a 4ºC na centrífuga 

(modelo Universal 32R, Hettich, Alemanha).    

 

4.5 Dados da função renal 

 

Logo após a coleta, as amostras de sangue e urina foram levadas ao Laboratório 

de Análises Clínicas do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, onde 

foram mensurados os parâmetros bioquímicos. A creatinina sérica e da urina foi 

mensurada utilizando o método do Picrato alcalino automatizado (23) e a albuminúria 

utilizando o método nefelométrico (modelo Advia 1800, Siemens, Alemanha) (65). O 

coeficiente de variação para todas as análises estiveram abaixo de 5%. 

A TFG foi determinada a partir da TFGCr-Cl (1), que significa o volume de 

plasma que fica livre de creatinina por minuto. TFGCr-Cl foi determinada para os quatro 

pontos nos quais as amostras de sangue e urina foram obtidas. Adicionalmente, a TFG 

foi estimada utilizando a equação CKD-EPI 2009 (eTFG), descrita previamente (41).  
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Creatininaurina 

                    CreatininaSangue 

 

x 

Volumeurina 

Tempo(min) 

              

(1) 

Equação 1 – Depuração de creatinina 

 

4.7 Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão. Os parâmetros 

analisados na urina e no soro correspondentes aos quatro tempos foram comparados por 

modelo misto para medidas repetidas, assumindo grupo e tempo como fatores fixos e 

sujeitos como fator randômico. Quando valores de F significantes foram identificados, o 

teste post hoc de Tukey foi aplicado para identificar diferenças significantes entre as 

médias selecionadas. O nível de significância adotado para todas as comparações foi de 

p<0,05. 
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5 Resultados 

 

5.1 Sujeitos 

 

Trinta e três voluntários participaram deste estudo e suas principais 

características estão descritas na Tabela 3. Os três grupos não apresentaram diferenças 

significantes na idade e IMC (p>0,05). Os resultados obtidos no teste de esforço 

máximo progressivo revelaram que ambos os grupos com DRC apresentaram menor 

capacidade aeróbia, demonstrado pelos valores de VO2pico quando comparados com o 

grupo CON (p<0,05 para todas as comparações). A concentração de hemoglobina 

exibiu um padrão similar entre os grupos CON e DRC1-2, porém o grupo DRC3-4 

apresentou valores inferiores quando comparados aos demais grupos (p<0,05 para todas 

as comparações). Pressão arterial de repouso, contudo, foi similar entre os três grupos 

(p>0,05 para todas as comparações). A respeito disso, destaca-se que alguns pacientes   

do grupo DRC1-2 e todos os pacientes do grupo DRC3-4 estavam sob medicação para 

controle da pressão arterial (Tabela 2). Importantemente, a despeito de todos os grupos 

se exercitarem em porcentagens similares de VO2pico (~60%; p>0,05 para todas as 

comparações), a frequência cardíaca durante o exercício foi significantemente maior no 

grupo CON quando comparado aos demais grupos (p<0,05 para todas as comparações). 

 

5.2 Dados bioquímicos 

 

Os dados bioquímicos obtidos durante o protocolo experimental estão descritos 

na Tabela 4. Não foram encontradas diferenças significantes na creatinina sérica e 

excreção de creatinina durante o protocolo para qualquer grupo (p>0,05 para todas as 
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comparações). Como esperado, a concentração de creatinina sérica foi 

significantemente maior no grupo DRC3-4 quando comparado aos demais grupos em 

todos os tempos (p<0,05 para todas as comparações). A despeito dos maiores valores, a 

creatinina sérica do grupo DRC1-2 não foi significantemente diferente do grupo CON 

(p>0,05).  No que diz respeito à taxa de excreção de creatinina, um efeito principal de 

grupo, significando que maiores valores (independente do tempo) foram observados  no 

grupo CON quando comparados com os demais grupos (ambos p<0,05). 

 

Tabela 3 - Características da amostra 

 CON (n=11) DRC1-2 (n=11) DRC3-4 (n=11) 

Idade (anos) 40 ± 9 45 ± 13  46 ± 9 

Sexo (M/F) 7/4 6/5 7/4 

IMC (Kg/m
2
) 27,3 ± 5 26,8 ± 2 29,7 ± 6 

Hemoglobina (g/dL) 14,6 ± 1,3
 

14,1 ± 1,3 12,7 ± 1,7 *† 

PAS (mmHg) 114 ± 8 117 ± 10 127 ± 16 

PAD (mmHg) 80 ± 8 75 ± 8 81 ± 10 

VO2Pico (ml/kg/min) 34 ± 9 26,8 ± 5* 22,2 ± 4 * 

FCmax (bpm) 177 ± 13 161 ± 25
 

131 ± 20 * † 

%VO2pico 

FCexe (bpm) 

62 ± 8 

135 ± 10 

 

60 ± 8 

119 ± 14* 

 

59 ± 8 

103 ± 16 * † 

 
Nota: Valores são mostrados como média ± desvio padrão. *p<0,05 (vs. CON); †p<0,05 (vs. 

DRC1-2). M= Masculino; F= Feminino; IMC= Índice de massa corpórea; PAS= Pressão 

arterial sistólica; PAD= Pressão arterial diastólica; VO2Pico= Consumo de oxigênio pico; bpm= 

Batimentos por minuto;  FCmax= Frequência cardíaca máxima; %VO2pico= Percentual do 

consumo de oxigênio pico durante o exercício; FCexe= Frequência cardíaca durante o exercício 

CON= Controle; DRC1-2 = Doença renal crônica estágios 1 e 2; DRC3-4 = Doença renal crônica 

estágios 3 e 4. 

 

A diurese foi similar entre os grupos durante o protocolo de exercício (p>0,05 

para todas as comparações). O exercício, contanto, aumentou a diurese durante o period 

de recuperação nos grupos CON e DRC1-2 quando comparado com o period basal, Pós 

0’ e Pós 30’ (p<0.05 para todas as comparações). Nenhuma alteração foi obsevada no 

grupo DRC3-4. 
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Tabela 4 – Dados bioquímicos 

 

 CON (n=11) DRC1-2 (n=11) DRC3-4 (n=11) 

 

Creatinina Sérica (mg/dL) 

   

        Basal 0,75 ± 0,14 0,96 ± 0,26 2,56 ± 1,01*† 

        Pós 0’ 0,79 ± 0,14 1,04 ± 0,27 2,6 ± 1,01*† 

        Pós 30’ 0,76 ± 0,14 0,98 ± 0,27 2,63 ± 1,02*† 

        Pós 60’ 0,75 ± 0,15 0,97 ± 0,24 2,57 ± 1,03*† 

    

Excreção de creatinina (mg/min) %   

        Basal 0,97 ± 0,24    0,86 ± 0,22 0,82 ± 0,19 

        Pós 0’ 0,94 ± 0,22    0,77 ± 0,18 0,76 ± 0,18 

        Pós 30’ 1,00 ± 0,26    0,88 ± 0,18 0,79 ± 0,15 

        Pós 60’ 1,05 ± 0,28    0,88 ± 0,22 0,82 ± 0,18 

    

Diurese (ml/min)    

        Basal 
$
 1,2 ± 0,42 1,14 ± 0,53 1,09 ± 0,3 

        Pós 0’ 0,97 ± 0,52 1,1 ± 0,45 1,00 ± 0,18 

        Pós 30’ 1,39 ± 0,81+ 2,42 ± 1,46 1,78 ± 0,81 

        Pós 60’ 

 

eTFG (ml/min/1.73m2) 

        Basal 

        Pós 0’ 

        Pós 30’ 

        Pós 60’ 

2,97 ± 1,49&#+ 

 

 

117 ± 20 

113 ± 20 

116 ± 18 

117 ± 19 

3,27 ± 1,76&# 

 

 

89 ± 20* 

85 ± 21* 

87 ± 20* 

89 ± 19* 

2,04 ± 1,08 

 

 

32 ± 14*† 

31 ± 13*† 

31 ± 13*† 

32 ± 14*† 

Nota: Valores são mostrados como média ± desvio padrão. * p< 0,05 (vs. CON); † p< 0,05 (vs. 

DRC1-2); # p< 0,05 (vs. Basal, comparação intra-grupo) & p< 0,05 (vs. Pós 30’, comparação 

intra-grupo); + p< 0,05 (vs. Pós 0’, comparação intra-grupo); % Indica efeito principal de grupo 

(p<0,05 quando comparado o período basal com o Pós 30’ e Pós 60’); $ Indica efeito principal 

de tempo (p<0,05 quando comparado CON com os demais grupos). Basal= Imediatamente antes 

do exercício; Pós 0’= Imediatamente após o exercício; Pós 30’= 30 minutos após o término do 

exercício; Pós 60’= 60 minutos após o término do exercício; bpm= Batimentos por minuto; 

eTFG= Taxa de filtração glomerular estimada pela equação CKD-EPI 2009; CON= Controle; 

DRC1-2 = Doença renal crônica estágios 1 e 2; DRC3-4 = Doença renal crônica estágios 3 e 4. 
 

 

5.3 Taxa de filtração glomerular 

 

A Figura 2 ilustra o comportamento da TFGCr-Cl dos três grupos durante o 

protocolo experimental. Como esperado, o grupo CON apresentou TFGCr-Cl 

significantemente maior que os grupos DRC1-2 e DRC3-4 no período basal (p<0,05 para 

todas as comparações). Uma vez que os grupos DRC foram divididos de acordo com o 
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estágio da doença, era esperado que a TFGCr-Cl basal diferisse entre DRC1-2 e DRC3-4 

(p<0,05). eTFG apresentou o mesmo padrão que a TFGCr-Cl (Tabela 4). Nenhuma 

alteração significante intra-grupo foi encontrada em ambas variáveis ao decorrer do 

protocolo (p>0,05).  

 

 
Figura 2 - Efeitos do exercício sobre a taxa de filtração glomerular                            
Nota: *p<0,05 (DRC1-2 vs. CON em todos os tempos); #p<0,05 (DRC3-4 vs. CON and DRC1-2 em 

todos os tempos). Basal= Imediatamente antes do exercício; Pós 0’= Imediatamente após o 

exercício; Pós 30’= 30 minutos após o término do exercício; Pós 60’= 60 minutos após o 

término do exercício; CON= Controle; DRC1-2= Doença renal crônica estágios 1 e 2; DRC3-4= 

Doença renal crônica estágios 3 e 4. 
 

 

5.4 Albuminúria 

 

Os indivíduos saudáveis apresentaram valores esperados para albuminúria em 

repouso (<20µg/min
-1

), enquanto que o grupo DRC3-4 apresentou maiores valores de 

albuminúria em comparação ao grupo CON em todos os pontos (p>0,05). O exercício 

não induziu alteração significante da albuminúria no decorrer do tempo em nenhum dos 
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grupos (p>0,05 comparações intra-grupo). Apesar de ambos os grupos de pacientes com 

DRC tenham apresentado aumento da albuminúria imediatamente após o exercício 

(DRC1-2: 102%; DRC3-4: 41%), estas mudanças não foram estatisticamente 

significantes; adicionalmente, 30 minutos após o término do exercício, valores de 

albuminuria foram virtualmente os mesmos observados em repouso em ambos os 

grupos. A Figura 3 mostra os resultados de albuminúria durante o protocolo 

experimental.  

 

 
Figura 3 – Efeitos do exercício sobre a albuminúria 
Nota: *p<0,05 (DRC1-2 vs. DRC3-4 em todos os tempos); #p<0,05 (CON vs. DRC3-4 em todos os 

tempos). Basal= Imediatamente antes do exercício; Pós 0’= Imediatamente após o exercício; 

Pós 30’= 30 minutos após o término do exercício; Pós 60’= 60 minutos após o término do 

exercício; CON= Controle; DRC1-2 = Doença renal crônica estágios 1 e 2; DRC3-4 = Doença 

renal crônica estágios 3 e 4. 
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6 Discussão 

 

O exercício físico tem sido considerado uma abordagem terapêutica importante 

na DRC (16). Apesar deste evidente interesse, o presente estudo foi o primeiro a 

investigar os efeitos agudos do exercício físico moderado (~60% do VO2Pico) sobre a 

função renal de pacientes com DRC considerando os seus estágios.  Os dois principais 

achados deste estudo foram: i) pacientes com DRC não apresentaram alteração 

significante da eTFG ou TFGCr-Cl imediatamente após o exercício moderado, 

independente do estágio da doença; ii) exercício físico aeróbio moderado resulta em  

mesmo padrão de resposta da eTFG ou TFGCr-Cl em pacientes com DRC, independente 

do estágio da doença, e controles saudáveis, a despeito das diferenças basais entre os 

grupos na condição basal. 

Durante o esforço moderado já é observada uma redistribuição do débito 

cardíaco em indivíduos saudáveis, reduzindo o FSR em cerca de 30% para suprir a 

demanda metabólica dos músculos ativos (19). Esta redução é resultado, 

principalmente, do aumento das catecolaminas circulantes e da atividade nervosa 

simpática nas arteríolas renais mediada pelos receptores α1 (38). Como o FSR está 

diretamente relacionado com a TFG, a queda desta variável é considerada uma resposta 

fisiológica típica ao exercício. Contudo, a queda da TFG não foi proporcional à do FSR 

sugerida para a intensidade de exercício adotada neste estudo (19). Atribui-se esta 

resposta ao aumento da fração de filtração, porcentagem do plasma no glomérulo que é 

filtrado. Esta adaptação aguda evita a diminuição excessiva da TFG, prejudicando a 

eliminação de compostos tóxicos e desnecessários. Sugere-se que o principal 

mecanismo responsável pelo aumento da fração de filtração seja o aumento da 
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constrição das arteríolas eferentes que, por sua vez, aumenta a pressão hidrostática no 

glomérulo (17).  

A partir dos dados obtidos neste estudo, parece razoável sugerir que, como em 

indivíduos saudáveis, pacientes com DRC aumentem a fração de filtração para evitar 

uma queda prejudicial da TFG.  Pode-se hipotetizar, também, que haja um papel 

especial da angiotensina II, potente vasoconstritor das arteríolas eferentes, nos pacientes 

com DRC (67, 68, 69). Apesar de observar que alguns pacientes com DRC (n=11) 

estavam sob tratamento de inibidores da ECA, sabe-se que tais inibidores não são 

eficazes em conter o aumento de angiotensina II promovido pelo exercício (67). Uma 

limitação do presente estudo diz respeito à não mensuração das concentrações 

sanguíneas de angiotensina II, impossibilitando maiores inferências sobre sua relação 

com os parâmetros de função renal acessados. 

      Indivíduos com DRC possuem uma ativação simpática elevada, o que 

causaria maior aumento na resistência das arteríolas aferentes e, por conseguinte, 

diminuiria exacerbadamente o FSR e a TFG (70). Contudo, um recente estudo observou 

hipotensão arterial pós-exercício em indivíduos classificados nos estágios 2 e 3 da DRC 

logo após 45 minutos de exercício (50% do VO2máx) devido à diminuição da atividade 

nervosa simpática, o que poderia refletir em uma menor queda da TFG (71). Headley et 

al. (72) também observaram o mesmo comportamento da pressão arterial após o 

exercício para a mesma intensidade de exercício em pacientes classificados entre os 

estágios 2 e 4.  Além disso, pode-se considerar que a hiperatividade simpática nos 

pacientes com DRC também tenha sido influenciada pelo uso de ECA, os quais foram 

mantidos nos estudos supracitados, uma vez que a eficácia desta conduta terapêutica na 

redução da atividade simpática nestes pacientes tem sido evidenciada (70, 73).  



27 
 

 
 

Considerando os nossos achados e colocando-os em perspectiva com a literatura, 

é possível especular que a administração de anti-hipertensivos (observados em todos os 

sujeitos do grupo DRC3-4 e em alguns voluntários do grupo DRC1-2) pode ter atenuado a 

queda da TFG (74). Em contraste aos nossos achados, Taverner et al. (24) observaram 

maior queda da TFG em indivíduos com função renal moderadamente diminuída 

quando comparados às suas contrapartes saudáveis (35% vs. 11%). Apesar dos autores 

sugerirem ter utilizado um exercício de intensidade considerada também moderada, é 

fundamental notar que esta foi fixada em uma frequência cardíaca de 110 bpm para 

todos os pacientes, o que poderia implicar em intensidades relativas significantemente 

diferentes, dado a menor aptidão aeróbia de pacientes com DRC (27). No presente 

estudo, a escolha da intensidade do exercício correspondente ao primeiro limiar 

anaeróbio, além de considerar a baixa capacidade aeróbia dos pacientes com DRC nos 

estágios mais avançados, permitiu que todos os indivíduos fossem igualmente 

estressados sob o ponto de vista metabólico. 

Além da TFG, a albuminúria é considerada outro parâmetro importante da 

fisiologia renal relacionada ao exercício. A albuminúria induzida pelo exercício é um 

desfecho normalmente encontrado em indivíduos saudáveis e possui caráter transitório 

(17). Entretanto, está bem estabelecida na literatura que a intensidade relativa do 

exercício é a principal variável responsável pelo aumento da albuminúria após o 

esforço. Além disso, sabe-se que há uma relação inversa entre intensidade do exercício 

e tempo necessário para retorno deste parâmetro aos valores basais (21). Neste cenário, 

Poortmans et al. (17) destacam que só há albuminúria marcante após o início do 

acúmulo de lactato do sangue, sendo este, um importante marcador de intensidade do 

exercício. Assim, era esperado que a intensidade adotada neste estudo não fosse 

suficiente para provocar aumento na albuminúria em indivíduos saudáveis. Por outro 
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lado, apesar de não se encontrar diferenças estatisticamente significantes, ambos os 

grupos de pacientes com DRC apresentaram aumento virtual na albuminúria, mesmo 

em intensidades reduzidas de exercício. Ainda, este aumento foi transiente, e os valores 

retornaram aos valores basais após 30 minutos de recuperação e permaneceu estável até 

o fim do período de recuperação.  

Baseado nos resultados do presente estudo é interessante notar que a albuminúria 

basal, mais do que a severidade da doença, parece desempenhar um papel na 

albuminuria induzida pelo exercício, uma vez que somente pacientes com albuminúria 

basal (DRC1-2 n =8; DRC3-4 n=9) apresentaram aumentos da albuminúria em resposta ao 

exercício. Observações similares foram feitas em uma amostra com pacientes diabéticos 

dependentes de insulina após uma sessão de exercício (60). Por outro lado, em 

indivíduos saudáveis, postula-se que a albuminúria induzida pelo exercício se deve a 

alterações hemodinâmicas e eletrostáticas na membrana glomerular, aumentando sua 

permeabilidade (18).  

Em condições patológicas, angiotensina II tem sido considerada uma das 

principais responsáveis pela progressão da injúria glomerular. Sua ação provoca 

mudanças na hemodinâmica glomerular e elevação da pressão hidráulica transcapilar, 

aumentando, assim, a fração de filtração e a passagem de macromoléculas através da 

membrana glomerular como a albumina (19, 68). Neste contexto, tem sido demonstrado 

que a administração de inibidores de ECA diminui albuminúria basal e após o exercício 

em pacientes com DRC (76, 77), suportando os resultados do presente estudo uma vez 

que a maioria dos pacientes estava sobre tratamento com inibidores de ECA. 

Adicionalmente, mudanças no pH sanguíneo e nas concentrações de metabólitos 

formados durante o exercício podem diminuir as cargas aniônicas na membrana 

glomerular, aumentando sua permeabilidade (19). A deficiência de óxido nítrico, 
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normalmente encontrada em pacientes com DRC, pode, em parte, explicar este 

fenômeno, uma vez que se tem especulado sua ação em preservar a permeabilidade 

glomerular ao reduzir os potenciais efeitos negativos dos superóxidos (78, 79). Embora 

a albuminuria induzida pelo exercício em sujeitos saudáveis está mais associada ao 

aumento da permeabilidade glomerular, pode-se hipotetizar que a saturação no processo 

de reabsorção tubular também influencie este desfecho na DRC, pois este mecanismo 

está associado à alterações na albuminúria basal nestes pacientes. Do ponto de vista 

prático, o impacto do treinamento na albuminúria induzida pelo exercício na DRC é 

desconhecido. Sua atenuação apó o treinamento parece ser um ajuste desejável e 

passível de especulação, uma vez que em indivíduos saudáveis esta adaptação já foi 

confirmada (17).     

A hidratação realizada pelos voluntários pode ter amenizado a queda da TFG 

durante o exercício, auxiliado no restabelecimento da mesma durante a recuperação e 

diminuído o efeito antidiurético do exercício como proposto por Poortmans (19). Sabe-

se que o efeito antidiurético durante o exercício é dependente do aumento das 

concentrações de vasopressina, o que acontece somente em intensidades mais elevadas 

(80, 81). Assim, era esperado que esta intensidade de exercício não fosse capaz de 

produzir um efeito antidiurético marcante. Observou-se que a diurese em todos os 

grupos apresentou o mesmo comportamento diante da hidratação proposta, sem a 

ocorrência de eventos adversos nos pacientes com DRC, suportando, parcialmente, a 

recomendação desta conduta. 

               Destaca-se, no presente estudo, a sua aplicabilidade prática devido à 

manutenção da terapia medicamentosa. Em um contexto clínico, onde um dos principais 

motivos relatados por pacientes com DRC para não se fazer exercício físico é o medo de 

injúrias, este estudo sugere que pacientes com DRC sob tratamento medicamentoso 
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podem ser submetidos a sessões de exercício moderado (~60% VO2máx) sem sofrerem 

prejuízo da função renal. Uma vez que pacientes com DRC apresentam uma prevalência 

elevada de hipertensão arterial e diabetes, observada neste estudo, e que o exercício é 

considerado uma intervenção importante no controle destas comorbidades, os achados 

do presente estudo apoiam a aplicação desta intervenção na DRC. 
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8     Conclusão 

 

Os resultados sugerem que uma sessão de exercício com duração de 30 minutos 

em intensidade moderada não compromete a função renal de pacientes com DRC bem 

hidratados e sob tratamento medicamentoso, sem provocar alterações significantes na 

TFG. Apesar de não se encontrar diferenças estatísticas, o aumento da albuminúria nos 

pacientes com DRC imediatamente após o exercício foi observado, mas retornou aos 

níveis basais em 30 minutos após o término do exercício. Destaca-se que estas respostas 

foram parcialmente semelhantes em indivíduos saudáveis. Em suma, estes dados 

suportam a noção de que o treinamento físico pode ser uma ferramenta terapêutica 

segura no manejo da DRC. 
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