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1. Resumo 

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é considerada um problema de saúde 

pública mundial. Está diretamente associada com a diminuição da qualidade de vida 

e sedentarismo nestes pacientes devido aos efeitos colaterais da doença e seu 

tratamento. Objetivo: Comparar o nível de atividade física e de sedentarismo em 

doadores e receptores renais no momento pré transplante e após um ano de 

procedimento. Métodos: Estudo observacional e prospectivo realizado no Hospital 

do Rim e Hipertensão, com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado 

por todos participantes que obedeceram aos critérios de inclusão no momento da 

avaliação pré transplante. Sendo incluídos indivíduos de ambos os sexos, maiores 

de 18 anos e nível cognitivo preservado. Foi aplicado o questionário de Atividade 

Física Habitual de Baecke no período pré e após um ano de transplante. 

Resultados: Foram avaliados 188 pacientes, sendo que a maior média de idade foi 

dos receptores de doadores falecidos (48,1±12,7), houve predomínio do sexo 

masculino em ambos os grupos de receptores. A maioria da amostra de receptores 

renais tinham hipertensão arterial sistêmica (HAS), o maior causa de doença renal é 

indeterminada e a maioria realizou diálise antes do transplante. O questionário de 

Baecke classificou os indivíduos como sedentários, tanto doadores como receptores 

renais, no período pré e após um ano de transplante. Conclusão: Conclui-se que 

tanto os doadores e receptores renais, sejam eles de doadores vivos ou falecidos, 

são considerados sedentários no período pré e após um ano de transplante renal. 

 

2. Introdução 

A Doença Renal Crônica (DRC) é uma síndrome que compromete o 

funcionamento de diversos sistemas e órgãos. É decorrente da perda progressiva e 

irreversível da função renal, urinária e endócrina, na qual o organismo é incapaz de 

manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico.1 Atualmente, a DRC é considerada 

um problema mundial de saúde pública devido a sua elevada prevalência e altos 

custos. Estima-se que um a cada 40 homens de meia idade e uma a cada 60 

mulheres chegarão ao estágio terminal da doença.
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Dentre os sintomas e efeitos colaterais provocados pela DRC estão anemia, 

desnutrição, uremia, hiperparatiroidismo, distúrbios do sono, depressão e efeitos 

medicamentosos. Também está associada com diminuição da qualidade de vida, 

depressão e sedentarismo.3,4  

A DRC exerce impacto também na função física e capacidade funcional 

desses indivíduos. Pacientes com DRC em estágio terminal recebendo hemodiálise 

de manutenção apresentam menor tolerância ao exercício, força muscular e 

capacidade funcional quando comparados com indivíduos saudáveis ou doentes 

renais em estágios menos avançados da doença.5,6 

O sedentarismo é um dos principais causadores de doenças crônicas 

degenerativas e pode estar relacionado diretamente com o alto índice de 

mortalidade. 7,8 Segundo O’Hare et al o comportamento sedentário está associado 

com um aumento de mortalidade na população em geral e principalmente entre 

pacientes renais no período de diálise devido ao seu alto índice de inatividade física. 

Seu estudo comprovou que pacientes renais sedentários apresentam um risco de 

morte 62% maior em relação aos não sedentários.8 

Estudos afirmam que a prática de exercícios físicos realizados durante o 

período de hemodiálise, procedimento muito comum em pacientes no período pré 

transplante, promovem efeitos benéficos na capacidade funcional e aeróbica, na 

força muscular, na função cognitiva, no condicionamento físico, no controle de 

doenças cardiovasculares, auxilia na remoção dos solutos decorrente da diálise, 

além da melhora na autoestima.9-11 Também reduz o nível de fadiga e ansiedade, e 

consequentemente aumenta a perspectiva de qualidade de vida e saúde.9-11  

Em doentes renais crônicos a insuficiência renal associada aos efeitos 

colaterais da diálise e as comorbidades contribuem para um comportamento 

sedentário.12 Estima-se que o nível de atividade física desses pacientes diminua 

cerca de 3,4% a cada mês de diálise.13 

Após o transplante, os pacientes renais ainda continuam sob tratamento 

médico, porém é esperado que os sintomas debilitantes da doença renal e da diálise 

tornem-se praticamente imperceptíveis ou nulos, deste modo, permitindo que estes 

pacientes retornem as suas atividades de vida diária e sejam mais ativos. Segundo 



Galanti et al, receptores renais submetidos a um programa de exercícios regulares 

durante seis meses após o transplante, já são capazes de apresentar uma melhora 

significante de força muscular, aptidão física e redução dos fatores de risco ligados à 

gordura visceral.14 

Existem diversificados instrumentos que podem avaliar o nível de atividade 

física em populações específicas e em sujeitos saudáveis. Os métodos variam entre 

monitores eletrônicos, testes em aparelhos ergômetros, medidas corporais, tempo 

em atividades físicas e questionários, tais como o Compêndio de Atividade Física, o 

International Physical Activity Questionnaire (IPAq - Questionário internacional de 

atividade física), o Questionário de Atividade Física Habitual de Baecke, entre 

outros. 

Portanto, este estudo tem como objetivo conhecer o nível de atividade física 

habitual em que se encontram os pacientes candidatos ao transplante renal e seus 

respectivos doadores e observar como se comportam após um ano de transplante. 

Permitindo assim melhor conhecimento desse aspecto nessa população, para que 

se possa propor intervenções terapêuticas que visem melhorar a capacidade física 

dos pacientes bem como sua qualidade de vida. 

 

3. Objetivos  

Comparar o nível de atividade física e de sedentarismo em doadores e 

receptores renais no momento pré transplante e após um ano de procedimento. 

 

4. Métodos  

Estudo observacional e prospectivo realizado em hospital público de 

referência no Brasil em transplante renal e aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa CAAE 34565314.2.0000.0064. 

A amostra foi por conveniência, onde no período de pré transplante todos os 

pacientes que internaram para realização do procedimento eram candidatos a 

participar da pesquisa.  Os pacientes foram submetidos à entrevista no dia da 



internação pré transplante e um ano após o procedimento foi realizado o seguimento 

via telefônica. Foram incluídos doadores e receptores de ambos os gêneros, com 

idade superior a 18 anos, nível cognitivo preservado e que aceitaram participar da 

pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram 

excluídos pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva. 

O nível de atividade física dos pacientes foi avaliado por meio do questionário 

de Atividade Física Habitual de Baecke, aplicado em doadores e receptores renais, 

sendo estes receptores de doadores vivos ou falecidos, por ser considerado um 

método de baixo custo e de fácil aplicação e entendimento por parte dos 

participantes.15-17 A avaliação pré transplante foi realizada no período de setembro 

de 2014 a julho de 2015 e após um ano de transplante de setembro de 2015 a julho 

de 2016. 

O questionário de Atividade Física Habitual de Baecke et al foi desenvolvido 

na Holanda e publicado em 1982 por Baecke AH et al5-17 e validado no Brasil por 

Florindo AA et al em 200415. O questionário possui 16 questões que avaliam três 

domínios: atividades físicas ocupacionais, exercícios físicos e atividades físicas no 

lazer e locomoção dos últimos 12 meses. Foram classificados como sedentários 

indivíduos com pontuação inferior à 9; ativos com pontuação entre 9-16 e atletas 

com pontuação superior à 16.17  

Além disso, todos os pacientes foram avaliados quanto ao nível de 

escolaridade, tabagismo, etilismo, hipertensão arterial sistêmica (HAS), índice de 

massa corpórea (IMC), etiologia da doença renal crônica (DRC), necessidade de 

fazer diálise e o tempo que a realizou. 

Os dados foram submetidos a um teste de normalidade e em seguida à 

analise descritiva. As variáveis numéricas estão apresentadas em média e desvio 

padrão ou mediana e valor mínimo e máximo e as variáveis categóricas em 

frequência e proporção. Para comparação entre as médias pré e pós um ano de 

transplante utilizamos o teste t pareado. Consideramos o nível de significância em 

5% com um poder de 90%. 

 

 



5. Desenvolvimento e Resultados  

Foram avaliados 188 pacientes, 42 doadores e 146 receptores, sendo 90 

receptores de doadores falecidos e 56 receptores de doadores vivos no período pré 

transplante (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma do estudo 

 

As características demográficas e epidemiológicas estão descritas nas 

tabelas 1, onde observa-se média de idade maior entre os receptores de doador 

falecido (48,1±12,7). Houve predomínio do sexo masculino nos dois grupos de 

receptores e somente os doadores tiveram uma média do Índice de massa corpórea 

(IMC) acima do normal, classificando-os com sobrepeso. 
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Tabela 1. Caracterização demográfica e epidemiológica da amostra (N=188) 

 

Doadores 
(N=42) 

Receptores de 
doadores vivos 

(N=56) 

Receptores de 
doadores falecidos 

(N=90) 

Idade* 44,6 (±11,2) 39,1 (±10,3) 48,1 (±12,7) 

Índice de massa corpórea (IMC)* 26,3 (±3,5) 24,2 (±4,1) 24,6 (±3,9) 

Sexo 

      Feminino 27 (64,3%) 19 (33,9%) 35 (38,9%) 

   Masculino 15 (35,7%) 37 (66,1%) 55 (61,1%) 

Nível de escolaridade 
      Analfabeto 0 (0) 0 (0) 1 (1,1%) 

   Fundamental 8 (19%) 12 (21,4%) 36 (40%) 

   Médio 28 (66,7%) 30 (53,6%) 39 (43,3%) 

   Superior 6 (14,3%) 14 (25%) 14 (15,6%) 

Tabagismo 

      Fumantes 3 (7,1%) 2 (3,6%) 2 (2,2%) 

   Ex fumantes 13 (31%) 13 (23,2%) 33 (36,7%) 

Etilismo 
      Etilistas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

   Ex etilistas 5 (11,9%) 11 (19,6%) 27 (30%) 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS) 0 (0) 29 (87,5%) 71 (78,9%) 

*variáveis apresentadas em média e desvio padrão 
    

Entre os receptores renais, a principal causa da doença renal foi de origem 

indeterminada tanto para a amostra de receptores de doadores vivos (35,7%) quanto 

de doadores falecidos (33,3%). Antes do transplante, 46 (86%) receptores de doador 

vivos e 86 (98,9%) receptores de doador falecido tiveram a necessidade de realizar 

diálise, com mediana de tempo de 14 e 30 meses, respectivamente (Tabela 2). 

Tabela 2. Caracterização da doença renal 

  

Receptores de 
doadores vivos 

(N=56) 

Receptores de 
doadores falecidos 

(N=90) 

Etiologia 
     Hipertensão arterial sistêmica (HAS) 14 (25%) 19 (21,1%) 

   Diabetes Mellitus 4 (7,1%) 12 (13,3%) 

   Indeterminada 20 (35,7%) 30 (33,3%) 

   Nefropatia 9 (16,1%) 13 (14,4%) 

   Rins policistico  1 (1,8%) 7 (7,8%) 

   Outros 8 (14,3%) 9 (10%) 

Diálise 46 (82,1%) 89 (98,9%) 

Período de diálise (meses)* 14 (1-117) 30 (2-216) 

*variável apresentada em mediana (valor mínimo-máximo) 
  



Em todos os grupos, tanto doadores quanto receptores renais, o questionário 

de Baecke apresentou um escore médio inferior a 9 pontos, classificando portanto 

as amostras como sedentárias, nos períodos pré e após um ano de transplante 

(Tabelas 3 a 5). 

Tabela 3. Questionário de Baecke em doadores renais (N=35) 

 
Pré transplante Pós transplante P 

Atividade física ocupacional 2,6 (±0,9) 2,6 (±1,0) 0,561 

Exercício físico no lazer 2,6 (±0,7) 2,7 (±0,8) 0,530 

Atividade física no lazer e locomoção 3,1 (±0,6) 3,3 (±0,6) 0,110 

Escore Total 8,3 (±1,5) 8,5 (±1,5) 0,460 

 

Tabela 4. Questionário de Baecke em receptores renais de doadores vivos (N=52) 

  Pré transplante Pós transplante P 

Atividade física ocupacional 2,2 (±1,1) 1,9 (±1,0) 0,038* 

Exercício físico no lazer 2,3 (±0,7) 2,7 (±0,7) 0,000* 

Atividade física no lazer e locomoção 2,8 (±0,7) 3,2 (±0,6) 0,000* 

Escore Total 7,3 (±1,7) 7,8 (±1,7) 0,031* 

*p<0,05 

Tabela 5. Questionário de Baecke em receptores renais de doadores falecidos (N=80) 

  Pré transplante  Pós transplante  P 

Atividade física ocupacional 1,5 (±0,9) 1,5 (±0,7) 0,897 

Exercício físico no lazer 2,2 (±0,8) 2,5 (±0,6) 0,001* 

Atividade física no lazer e locomoção 2,9 (±0,7) 3,0 (±0,7)  0,106 

Escore Total 6,5 (±1,5) 7,0 (±1,2) 0,005* 

*p<0,05 

 

6. Considerações Finais 

O presente estudo evidenciou que antes do transplante renal doadores e 

receptores renais apresentaram comportamento sedentário e após um ano de 

procedimento mantiveram esse comportamento. No entanto, os receptores de 

doadores vivos aumentaram de forma significativa seus níveis de atividade física 

habitual em todos os domínios avaliados pelo questionário enquanto os receptores 

de doadores falecidos aumentaram apenas sua prática de exercício físico no lazer, 

aumentando dessa forma o escore total do questionário.  

Podemos observar que o escore médio total dos receptores renais é inferior 

ao dos doadores, considerados indivíduos hígidos. Acredita-se que esse fenômeno 



ocorra devido aos efeitos colaterais e complicações da doença renal crônica e de 

seu tratamento, além do tempo que lhes é consumido pela diálise, impedindo que 

sejam ativos durante este período.12,13 Quanto maior o comprometimento da doença 

renal crônica, menor é o nível de atividade física nestes pacientes.13  

 Amaral-Figueiroa et al  avaliou em seu estudo doentes renais crônicos 

durante o período de  diálise e também observou  um baixo nível de atividade física 

nesta população.18 Parece ser consenso que a atividade física é um ferramenta de 

reabilitação que deve ser incluída no padrão de atendimento para a fase final  de 

pacientes com doença renal submetidos à diálise, no entanto o nível de atividade 

física nesses indivíduos continua baixo.18 

 Nielens et al por meio do questionário de Baecke, afirmou em seu estudo que 

a maioria dos pacientes renais tornaram-se espontaneamente mais ativos cinco 

anos após o transplante renal, diferente dos resultados encontrados neste estudo19. 

Podemos inferir que os resultados tenham sido divergentes, apesar da utilização do 

mesmo questionário, devido ao tempo de acompanhamento (follow-up) pós 

transplante ter sido diferente de nosso estudo. 

 É necessária uma maior atenção ao fato de que pacientes renais realizam o 

transplante sob estas condições, sendo este um fator importante a ser 

acompanhado e intervisto no período pré transplante ou o mais breve possível após 

o procedimento, pois sabe-se que o nível de atividade física é considerado um forte 

preditor de mortalidade nestes pacientes.20  

É importante destacar, como limitação deste estudo, que os resultados 

encontrados não podem ser generalizados para pacientes renais de diferentes 

países, pois a amostra deste estudo representa apenas os pacientes renais 

brasileiros que possuem um hábito de vida diferente de outras culturas. Além disso, 

o método utilizado, apesar de ser bem aceito na literatura, não é considerado padrão 

ouro para avaliar o nível de atividade física em uma população. Como pontos 

positivos, pode-se apontar que toda a avaliação, tanto no período pré e após um ano 

de transplante, foi realizada por um único avaliador, não tendo a possibilidade de 

haver divergência entre os avaliadores.  



Por meio do questionário de Atividade Física Habitual de Baecke, pode-se 

concluir que os pacientes renais, tanto doadores como receptores, são considerados 

sedentários no período pré e após um ano de transplante renal. Portanto, sugeres-

se para futuros estudos a implementação de um programa educacional a estes 

pacientes, apontando os aspectos positivos da prática de atividade física no período 

pré e pós transplante, e então reavaliar se há alguma modificação em seus hábitos 

de vida. 
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