O impacto do exercício físico em pacientes renais crônicos
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Resumo: Introdução: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma doença grave. Os
pacientes submetidos à hemodiálise são significativamente menos ativos que os
indivíduos sedentários e saudáveis. Objetivo: Avaliar os efeitos do exercício físico em
pacientes em hemodiálise crônica. Metodologia: O estudo foi submetido e aprovado
pelo CEP da FASEH. Participaram deste estudo 8 pacientes portadores de IRC e que
estavam em tratamento usual de hemodiálise no Hospital da Baleia. Os pacientes foram
divididos em grupo controle e grupo intervenção. Resultados e Discussão: O grupo
intervenção apresentou melhora na variabilidade da frequência cardíaca, hipotensão pós
exercício e melhora na qualidade de vida nos itens capacidade funcional, aspectos
físicos e aspectos sociais. O grupo controle não demonstrou melhora nos itens avaliados
(p>0.05). Estratégias de tratamento como um regime de exercícios regulares pode
melhorar a condição física destes pacientes, uma vez que, a redução da atividade física
leva a um declínio adicional da massa muscular, incapacidade progressiva e outras
conseqüências. Concluimos que exercício físico de intensidade leve, 3 vezes por semana
em dias alternados, durante 1 mês, já produz aumento da variabilidade da frequência
cardíaca, hipotensão pós exercício e melhora na qualidade de vida, nos pacientes com
IRC submetidos à hemodiálise. Considerações finais: O número de pacientes neste
estudo foi reduzido e o tempo de intervenção curto, desta forma sugerimos que novos
estudos sejam realizados com um número maior de pacientes e com um tempo maior de
intervenção para avaliar os efeitos do exercício físico a longo prazo.
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