
RESUMO

Introdução: A doença renal crônica (DRC) gera alterações fisiológicas e funcionais causadas pela diminuição da atividade física, fraqueza muscular,
anemia, alterações metabólicas, bem como acarreta prejuízo na qualidade de vida. O exercício físico se apresenta como recurso terapêutico na prevenção
e reversão destas alterações. Este estudo teve como principal objetivo fazer uma revisão sistemática de estudos sobre treinamento por exercício durante
a hemodiálise (HD). Método: Revisão sistemática da literatura, utilizando busca primária e secundária em bases de dados computadorizadas. Resultados:
A pesquisa resultou da análise de 26 artigos que apresentaram resultados de 22 estudos. Discussão: As principais adaptações relacionadas ao exercício
foram as funcionais, fisiológicas e psicológicas. Tais achados são relevantes, dadas as alterações causadas em todos os sistemas corporais. Além disso,
a perda de massa muscular é o mais significante preditor de mortalidade nos pacientes em HD, e o exercício físico é um importante fator no controle e
reversão da perda muscular. Entretanto, várias foram as limitações metodológicas nestes estudos, tais como as amostras, falta de homogeneidade dos
exercícios e não inclusão de alguns subgrupos de pacientes. Conclusão: As evidências demonstradas neste estudo sugerem que programas de exercícios
físicos adequadamente prescritos durante a HD são seguros para os pacientes e podem gerar benefícios para estes indivíduos. No entanto, os programas
de treinamento físico durante HD ainda não se tornaram rotina na maioria dos centros dialíticos. Estes fatos se devem, em parte, às lacunas deixadas na
literatura, bem como pela escassez de profissionais qualificados para a implementação de tais programas.

Descritores: Fisioterapia. Insuficiência renal crônica. Hemodiálise. Exercícios. Qualidade de vida.

ABSTRACT

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) generates physiological and functional alterations caused by the reduction of physical activity, muscular
weakness, sickle cell anemia, metabolic alterations, and in addition, harms the quality of life. Physical exercise is presented as a therapeutic resource in the
prevention and reversion of these alterations. The main objective of this study is a systematic review of the literature regarding exercise training during
hemodialysis (HD). Method: Systematic review of literature using primary and secondary search in computer database. Results: The research resulted from
the analysis of 26 articles which presented results of 22 studies. Discussion: The main adaptations related to exercise were functional, physiological and
psychological. Such findings are relevant, in view of the alterations caused in all body systems. Additionally, the loss of muscle mass is the most significant
predictor of mortality in HD patients and physical exercise is an important factor in the control and reversion of muscle mass. However, there were several
methodological limitations in these studies, including samples, lack of homogeneity of the exercises, and the non-inclusion of some sub-groups of patients.  
Conclusion: The evidence demonstrated in this study suggests that physical exercise programs adequately prescribed during HD are safe for the patients
and may generate benefits for these individuals. Nevertheless, the physical training programs during HD have not yet become routine in most dialysis
centers. These factors are partly due to gaps in the literature, as well as the shortage of qualified professionals for the implementation of such programs.  
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INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC), que consiste em
lesão renal com perda progressiva e irreversível da função
dos rins, em sua fase mais avançada, é denominada de
fase terminal de insuficiência renal crônica. Nesta fase, os
pacientes têm indicação de terapia renal substitutiva ou
transplante renal1.

Atualmente, a DRC tem se caracterizado como
importante problema de saúde pública. Estima-se que
cerca de 96% dos atendimentos dialíticos sejam reali-
zados em unidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde
(SUS)2. De acordo com o censo da Sociedade Brasileira
de Nefrologia, a prevalência de pacientes em diálise, em
janeiro de 2006, era de 70.8723. Os gastos com diálise e
transplantes renais no Brasil situam-se em cerca de 1,4
bilhão de reais por ano1.

Dos pacientes com DRC em terapia dialítica, em
torno de 90,7% são submetidos a hemodiálise (HD)3. Esta
intervenção é realizada normalmente três vezes por
semana, três a quatro horas por sessão. Apesar de os avan-
ços na HD terem melhorado a sobrevida dos pacientes, tal
tratamento, isoladamente, não garante a preservação da
qualidade de vida4. 

Têm sido demonstradas alterações na qualidade de
vida de pacientes em HD4,5. A capacidade funcional
destes pacientes tem se demonstrado diminuída devido a
vários fatores, entre eles a diminuição da atividade física,
fraqueza muscular, anemia, disfunção ventricular,
controles metabólico e hormonal anormais5. Estudos têm
revelado que pacientes em HD são profundamente
descondicionados4.

O exercício tem sido bem reconhecido como uma
intervenção terapêutica que pode melhorar as alterações
fisiológicas, psicológicas e funcionais4. Esforços têm
sido feitos com o intuito de se estabelecer programas de
exercício para pacientes em HD. Vários programas de
exercícios têm sido desenvolvidos e apenas alguns
destes foram realizados durante a HD5. No entanto, o
exercício ainda não tem sido rotineiramente prescrito
quando comparado à sua utilização em doenças car-
díacas e pulmonares4. A escassez de recomendações e
protocolos ou também de profissionais especializados
pode ser a causa da não-realização de exercícios físicos
durante a HD.

Nossos objetivos foram: a) fazer uma revisão
sistemática de estudos sobre treinamento por exercício em
pacientes durante a HD; b) levantar riscos e benefícios
relacionados à prática de exercícios durante a HD; c)
levantar questionamentos para futuras investigações em
relação a exercícios durante a HD.
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MÉTODO

Estratégia de busca

Realizou-se uma revisão da literatura, utilizando-se estra-
tégia de busca primária e secundária em bases de dados com-
putadorizadas, incluindo Medline, Lilacs, CINAHL, Embase,
Cochrane, Google Schoolar, desde 1980 até outubro de 2007,
limitadas às línguas portuguesa e inglesa em estudos com
humanos.

Para a busca primária, foram utilizadas palavras-chave
isoladas e combinadas entre si, relacionadas à doença renal
crônica (insuficiência renal crônica, chronic kidney failure), ao
tratamento por HD (diálise renal, hemodiálise, terapia de
substituição renal, renal dialysis, hemodialysis, haemodialysis,
renal replacement therapy) e ao exercício (exercício, terapia por
exercício, exercise, exercise therapy).

Para a busca secundária, utilizaram-se as listas de
referências dos estudos relacionados após a busca primária.

Critérios para seleção dos estudos

Tipos de estudo
Foram utilizados ensaios clínicos randomizados e con-

trolados (RCT), ensaios clínicos controlados e não controlados.

Sujeitos
Indivíduos com idade ≥ 18 anos, do sexo masculino e

feminino, submetidos a HD para tratamento da DRC.

Intervenções
Estudos utilizando exercícios aeróbios e/ou de força,

durante as sessões de hemodiálise, com duração do programa de
treinamento ≥ seis semanas. 

Variáveis estudadas
Foram consideradas as variáveis fisiológicas, psicoló-

gicas e funcionais que potencialmente respondem ao treina-
mento por exercício, baseadas em evidências de estudos em
indivíduos saudáveis, portadores de doença renal crônica ou
outras doenças crônicas.

RESULTADOS DA BUSCA

Desenho dos estudos

A pesquisa resultou em 26 artigos5-30 que
apresentaram resultados de 22 estudos, sendo destes sete
não controlados (7/22; 31,8%)5-11 (tabela 1), um
randomizado e não controlado (1/22; 4,6%)12 (tabela 2),
cinco controlados (5/22; 22,7%)13-18 (tabela 3) e nove
controlados e randomizados (9/22; 40,9%)19-30 (tabela 4).

Nos estudos não controlados, realizaram-se
investigações em grupos únicos de tratamento, nos quais
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Tabela 1. Estudos não controlados sobre os efeitos do exercício físico durante a hemodiálise

Autor n Grupos Pd                      Intervenção/ exercício                                                    Resultados                             
(data) do estudo Modalidade Prescrição Duração Variáveis ∆ p  

Painter 171 Exercício 110 Aeróbio Cicloerg.; ≥ 30 min; 11 meses Taxas de NT –
(1988) (6) (n = 61) PSE = 12-14/20; participação

3x/ sem 

Moore et al. 23 Exercício Aeróbio Cicloerg; ≤ 60min; 12 sem Carga máxima A ≤ 0,05
(1993) (7) (n = 23) PSE = 6/10; FCsub R ≤ 0,05

3 x/ sem VO2pico ns < 0,1
Atividade da PFK A ≤ 0,05

Área fibra muscular tipo I ns –
Área fibra muscular tipo II ns –

Relação capilar/ fibra muscular ns –

Ridley et al. 10 Exercício 2 Aeróbio Cicloerg; ≤ 30 min; 12 sem TC6M A ≤ 0,006
(1999) (8) (n = 10) + Força carga = tolerância + Carga de treinamento de resistência A ≤ 0,013

6 exercícios de força; Escala de fadiga Piper:
2 séries; 10 a 15 repetições; Fadiga afetiva R ≤ 0,05

carga = tolerância; Fadiga sensorial R ≤ 0,03
3x/ sem QDV ns –

Zaluska et al. 10 Exercício Aeróbio Cicloerg; 30 min; 6 meses Albumina A ≤ 0,024
(2002) (9) (n = 10)   3x/ sem PCR R ≤ 0,046

Taxa de catabolismo protéico A ≤ 0,001
Kt/V A ≤ 0,026

Oh-Park 22 Exercício 4 Aeróbio Cicloreg; 30 min 3 meses Força de extensão de joelhos A ≤ 0,0001
et al. (n = 22) + força até tolerância; SF-36 – escalas de 

(2002) (5) 70-85% FCmáx e componente mental A 0,004
PSE ≤ 13 + extensão SF-36 – escalas de 
dos joelhos; 3 séries, componente físico A 0,0003
15 repetições 50% de TC6M NT –

1 RM; 2-3x/ sem

Anderson 19 Exercício 6 Aeróbio Cicloerg; 30-60 min; 6 meses PAS R < 0,05
et al. (n = 19) PSE = 13; 3x/ sem PAD R < 0,05

(2004) (10) Norepinefrina ns –
Epinefrina ns –

VO2pico ns –

Parsons 20 Exercício 7 Aeróbio Cicloerg ou mini-stepper; 20 sem Kt/V (Jindal) A < 0,05
et al. (n = 20) 2 séries de 30 min; Kt/V (Daugirdas) A < 0,05

(2006) (11) carga = tolerância; TC6M A < 0,05
3x/ sem KDQOL ns –

Pd = perdas de acompanhamento; ∆ = variação; cicloerg. = cicloergômetro; PSE = percepção subjetiva de esforço; sem = semana; RM = repetição máxima; FCsub = freqüência cardíaca
submáxima; PFK = fosfofrutoquinase; TC6M = teste de caminhada de 6 min.; QDV = qualidade de vida; PCR = proteína C reativa; Kt/V = adequação da diálise; PAS = pressão arterial sistólica;
PAD = pressão arterial diastólica; VO2pico = consumo de pico de oxigênio; KDQOL = kidney disease quality of life questionnaire; A = aumento; R = redução; ns = não significativo; NT = não
testado.

Tabela 2. Estudo não controlado randomizado sobre os efeitos do exercício físico durante a hemodiálise

Autor n Grupos Pd                      Intervenção/ exercício                                                    Resultados                             
(data) do estudo Modalidade Prescrição Duração Variáveis Variação p  

Kouidi et al. 48 Exercício 8 Aeróbio + Cicloergômetro ou 4 anos Após 1 e 4 anos: 1/ 4 (anos) <0,05
(2004) (12) -não diálise força esteira; até 60 min; TTE 38%/ 53% <0,05

(n = 24) 60-80% FCmáx; VO2pico 47%/ 70% <0,05
alongamento, VO2AT 39%/ 52% <0,05

treino de força; VEpico 24%/ 43% <0,05
3x/ semana. FCpico 10%/ 19% <0,05

Saúde A <0,05
SGVe A <0,05

ET A <0,05

Exercício 6 Aeróbio + Cicloergômetro; Após 1 e 4 anos:
-durante HMD força 60 – 90min; TTE 26%/ 43% <0,05

(n = 24) PSE = 13; VO2pico 34%/ 50% <0,05
treino de força; VO2AT 29%/ 42% <0,05

3x/ semana VEpico 13%/ 26% <0,05
FCpico 8%/ 16% <0,05
Saúde A <0,05
SGVe A <0,05
ETe A <0,05

Pd = perdas de acompanhamento; FCmáx = freqüência cardíaca máxima; PSE = percepção subjetiva de esforço; TTE = tempo total de exercício; VO2pico = consumo de pico de oxigênio; VO2AT

= consumo de oxigênio no limiar anaeróbio; VEpico = ventilação máxima; FCpico = freqüência cardíaca de pico; SGV = situação geral de vida; ET = estado de trabalho; e =apenas após 4 anos;
A = aumento.
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as medidas foram realizadas antes do treinamento e após.
Nenhum destes mencionou cegamento nas avaliações.

Em um dos estudos, apesar da randomização para
a formação dos grupos, não houve utilização de grupo
controle. Foram realizadas medidas antes do treinamento
e após um e quatro anos.

Houve utilização de grupos de tratamento e con-
trole em cinco estudos, no entanto, sem alocação
aleatória dos sujeitos nos mesmos. Em suas análises
estatísticas, dois estudos apresentaram comparações de
medidas repetidas dentro do grupo (2/5; 40%)13,17 e três

demonstraram comparações entre os grupos (3/5;
60%)14-16,18. Em um dos artigos, utilizou-se um segundo
grupo controle composto de indivíduos saudáveis de
idades semelhantes para comparação das medidas de
base18.

Em nove estudos, utilizou-se alocação aleatória
dos sujeitos em grupo controle e treinamento. Em um dos
estudos, houve relato de cegamento nas avaliações20, já
em outro, o cegamento ocorreu apenas na avaliação de
algumas variáveis27-30 e, num terceiro, foi relatado
cegamento apenas para o tratamento26. 

J Bras Nefrol 2008;30(2):88-98

Tabela 3. Estudos controlados sobre os efeitos do exercício físico durante a hemodiálise

Autor n Grupos Pd                      Intervenção/ exercício                                                    Resultados                             
(data) do estudo Modalidade Prescrição Duração Variáveis ∆ p  

Painter et al. 27 Exercício 6 Aeróbio Cicloerg.; 6 meses Após 3 meses
(1986) (13)   (n = 20) 30-45 min; VO2max + 17% <0,05

60 -85 % VO2max; Carga máxima + 31% <0,05
Controle 1 3x/ sem FCsub (3 MET) R <0,05
(n = 7) Após 6 meses

VO2max + 23% <0,05
Carga máxima + 35% <0,05
FCsub (3 MET) R <0,05

PAS em repouso R <0,05

Painter et al. 28 Exercício 61 Aeróbio + IND: Flexibil. 16 sem Velocidade habitual do passo A ≤0,021a

(2000) (14) força + (5-6x/sem); força Passo rápido A ≤0,001a

flexibil. (3x/sem, até 3 séries, Velocidade de sentar - levantar A ≤0,05a

10 repetições; carga 1 TC6M A ≤0,05a

em 1 libra) (8 sem) FF (SF-36) A ≤0,004a

Painter et al. 6 Controle 0 Durante HMD: AF (SF-36) A ≤0,001a

(2000) (15) Cicloerg. (até 30 min;  SG (SF-36) A ≤0,05a

carga = tolerância; Dor (SF-36) A ≤0,003a

3x/ sem) (8 sem) ECF A ≤0,001a

Miller et al. 75 Exercício 16 Aeróbio Cicloerg.; ≤ 30 min; 6 meses PA R < 0,05b

(2002) (16) (n = 40) carga = tolerância; Nº de anti-hipertens - 36% 0,018
3x/ sem Gasto com medicamentos R 0,005

Controle 3
(n = 35)

Moug et al. 17 Exercício – Aeróbio Cicloerg.; 6 sem Força de extensão de pernas ns –
(2004) (17) (n = 10) ≤ 45 min; FCEE ns –

60 – 85% FCmáx; PA ns –
Controle 2x/ sem Depressão ns –
(n = 7) 1 Ansiedade R < 0,05

Cargas de exercício A < 0,05

Storer et al. 36 Exercício – Aeróbio Cicloerg.; 10 sem PSE durante o treino R 0,016
(2005) (18) (n = 12) 20 a 40 min; VO2pico + 22% 0,018

50% carga máxima; Carga máxima + 37% 0,011
Controle – 3x/ sem Tempo de resistência em
(n = 12) teste de carga constante +144% < 0,001

Trabalho total em
Saudáveis – teste de carga constante +197% 0,0009

(n = 12) Subida de degraus + 14% 0,031
Tempo de levantar e caminhar + 12% 0,012

Tempo de caminhar + 19% 0,003

Pd = perdas de acompanhamento; Modalid. = modalidade do exercício; ∆ = variação; cicloerg. = cicloergômetro; VO2máx = consumo máximo de oxigênio; IND = treino independente; flexibil.

= flexibilidade; sem = semana; FCmáx = freqüência cardíaca máxima; FCsub = freqüência cardíaca submáxima; MET = equivalente metabólico; PAS pressão arterial sistólica; TC6M = teste de

caminhada de 6 min; FF = função física; AF = aspectos físicos; SG = saúde geral; ECF = escala de componentes físicos; PA = pressão arterial; FCEE = freqüência cardíaca no estado estável;

PSE = percepção subjetiva de esforço; VO2pico = consumo de pico de oxigênio; A = aumento; R = redução; ns = não significativa; a = em relação ao grupo controle; b = em relação ao grupo

controle após 3 meses.
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Tabela 4. Estudos controlados randomizados sobre os efeitos do exercício físico durante a hemodiálise
Autor n Grupos Pd                         Intervenção/ exercício                                                           Resultados                              
(data) do estudo Modalidade Prescrição Duração Variáveis ∆ p  

Frey et al. 11 Exercício (n = 5) Aeróbio cicloergômetro; 8 sem Kt/V ns –
(1999) (19) ≤ 45 min; 60-80% FCmáx; Ingestão calórica ns –

Controle (n = 6) 3x/ sem Ingestão protéica ns –
DePaul et al. 38 Exercício (n = 20) 5a Aeróbio cicloergômetro; 20 min; 12 sem CAPsub de exercício A <0,02c

(2002) (20) 10b + força PSE=13/20; <80% Fc máxima Força de extensão de joelho A <0,02d

Controle (n = 18) 4a + extensão de joelhos; 3 séries; TC6M Ns –
8b 10 repetições; 50% de 5 RM; 3x/ sem

Painter et al. 65 Exerc. + Ht 17 Aeróbio cicloergômetro; 5 meses Grupos de exercícios
(2002) (21) usual (n = 10) 30 min; VO2 pico A 0,028

PSE = 12/20; FCmáx ns –
Exerc. + Ht < 70% FCmáx; PA ns –

normal (n = 12) 3x/ sem FF (SF-36) A 0,015
Grupos de Ht normal

Ht usual (n = 14) VO2 pico ns –
FCmáx ns –

Ht normal (n = 12) PA ns –
SG (SF-36) A 0,031

Konstantinidou 73 Exerc. A (n=21) 5 Aeróbio Centro de reabilitação: 6 meses Tempo de exercício no teste +33% <0,05
et al. + força cicloergômetro ou esteira; VEmax +41% <0,05

(2002) (22) Exerc. B (n=12) 2 ≤60 min; 60-70% FCmáx + VO2 pico +43% <0,05
along. e fortalecimento; 3x/ sem

Exerc. C (n=12) 2 Aeróbio Durante HMD: Tempo de exercício no teste +22% <0,05
+ força cicloergômetro; ≤ 60 min; VEMax +12% <0,05

Controle (n = 13) 1 70% FCmáx + fortalecimento VO2 pico +24% <0,05
e flexibilidade; 3x/ sem

Saudáveis (n = 15) Aeróbio Não superv.: cicloergômetro; Tempo de exercício no teste +14% <0,05
30 min; 50-60% FCmáx + VO2 pico +17% <0,05
alongamento.; 5x/ sem

Parsons et al. 18 Exercício (n = 6) 5 Aeróbio Cicloergômetro; 8 sem Carga máxima ns –
(2004) (23) 3 séries de 15 min; Clearance de uréia sanguínea ns –

Controle (n = 7) 40-50% carga máxima; Clearance de uréia no dialisato A <0,05
3x/ sem Kt/V ns –

SF – 36 ns –
Van Vilsteren 103  Exercício (n = 53) 7 Aeróbio Cicloergômetro; 12 sem Destreza manual ns –

et al. + força 20-30 min; Tempo de reação A 0,002
(2005) (24) Controle (n = 43) 0 PSE=60% da Força A 0,05

capacidade máxima; VO2pico ns 0,14
fortalecimento; QDV:

2-3x/ sem Vitalidade A 0,001
Percepção geral da saúde A 0,001

Mudança na saúde A 0,001
Kt/V A 0,05

Mudança comportamento A 0,002
Recalde et al. 20 Exercício (n = 10) Força MMII; 50-85% de 12 sem PAS ns 0,99

(2005) (25) Controle  (n = 10) 3 RM; 3x/ sem
Johansen 79 Exercício (n = 20) 1 Força MMII 12 sem Peso A 0,04e

(2006) (26) (4 exercícios); MCM A <0,0001e

Exex. + anabol. 60% de 3 RM; GC A 0,05f

(n = 20) 4 3 séries; Tamanho muscular A <0,02
10 repetições; Força muscular A <0,0001g

Anabol.  (n = 19) 4 3x/ sem Creatinina A 0,003e

TC(20pés) ns 0,54
Placebo  (n = 20) 3 Tempo de subida de escadas ns 0,34

Tempo de levantar da cadeira ns 0,3
Atividade física ns 0,16

FF (SF-36) A 0,03g

Escala de humor:
Fadiga ns 0,06
Raiva A 0,003h

HAP ns 0,21
Cheema et al. 49 Exercício (n = 24) 4 Força MMSS, MMII e 12 sem AM-IQM R 0,04

(2004) (27) abdominais (10 exerc.); Força total A 0,002
PSE= 15-17; TC6M ns 0,16

Smith et al. Controle (n = 25) 1 2 séries; Circ.coxa A 0,04
(2005) (28) 8 repetições; Circ.braço A 0,004

3x/ sem Peso A 0,02
Cheema et al. IMC A 0,02

(2006) (29) PCR R 0,02
Kt/V ns –

Cheema et al. Ingestão calórica ns 0,16
(2007) (30) EDG ns 0,11

EAF ns 0,21
FF (SF-36) A 0,02
Vitalidade A 0,02

Pd = perdas de acompanhamento; Modalid. = modalidade do exercício; ∆ = variação; Exerc. = exercício; Anabol. = anabolizante; Ht = hematócrito; FCmáx = freqüência cardíaca máxima; sem = semana;  PSE = percepção subjetiva
de esforço; RM = repetição máxima; MMSS = membros superiores; MMII = membros inferiores; Kt/V = adequação da diálise; CAPsub = capacidade submáxima; TC6M = teste de caminhada de 6 min; VO2pico = consumo de pico
de oxigênio;  PA = pressão arterial; SG = saúde geral; VEmáx = ventilação máxima;  QDV = qualidade de vida; PAS = pressão arterial sistólica; MCM = massa corporal magra; GC = gordura corporal; TC = teste de caminhada; FF
= função física; HAP = human activity profile; AM-IQM = atenuação muscular-índice de qualidade muscular; IMC = índice de massa corporal; PCR = proteína C reativa; EDG = escala de depressão geriátrica; EAF = escala de
atividade física; A = aumento; R = redução; ns = não significativa; a = 12 semanas; b = 5 meses; c = em relação ao controle; d = em relação aos valores de base; e = pacientes que receberam anabolizante; f = grupo de exercício
somente; g = grupos de exercício; grupo exercício + anabolizante; grupo de anabolizante somente.

03-Coelho-1641-30(2)-AF  17.06.08  16:32  Page 92



93

Sujeitos da amostra

Na soma dos trabalhos, foram recrutados 1.220
pacientes. O tamanho da amostra variou de oito a 286
indivíduos. Onze estudos (11/22; 50%) apresentaram
amostras < 30 pacientes e outros 11 (11/22; 50%) apre-
sentaram amostras ≥ 30 pacientes.

Em relação ao gênero dos pacientes, a relação
homens: mulheres foi de 53,6: 46,4. Quatro dos estudos
não reportaram tal relação6,9,25,27-30. 

A idade nas amostras foi expressa em média ±
desvio-padrão em 15 estudos (15/22; 68,2%)10-18,20,21,23-30,
ocorrendo uma variação da média das idades de 37 ± 11
até 62,6 ± 14,2 anos18,26-29. Oito trabalhos (8/22; 36,4%)
apresentaram a variação das idades5,7,8,19,22,24,26-30, nos
quais o paciente mais novo apresentou 24 anos e o mais
idoso, 885,26. Um dos estudos (1/22; 4,6%) não carac-
terizou a idade de sua amostra9.

Dentre os critérios de inclusão, 11 estudos (11/22;
50%) relataram tempo mínimo de HD, que variou de um
a seis meses11,12,14-16,18,20-23,26-30. O tempo médio em HD
relatado nos trabalhos variou de 20,7 ± 27,5 a 102,6 ±
97,1 meses16,18. Nove trabalhos não mencionaram tempo
mínimo de HD como critério de inclusão ou reportaram
tempo médio em HD dos pacientes5,7-10,13,17,19,25.

A etiologia da insuficiência renal foi reportada em
11 estudos (11/22; 50%)5,7,10,11,14-16,18,21-23,27-30. Nestes, as
causas mais comuns da DRC foram a hipertensão arterial
sistêmica (HAS), diabetes, glomerulonefrite e rim
policístico. Em 45,5% dos casos, a causa mais prevalente
foi a HAS7,16,18,21,22; em 36,4%, foi a diabetes5,11,14,15, 23 e,
em 9,1%, foi a glomerulonefrite10.

As comorbidades relacionadas às amostras foram
informadas em 13 estudos (13/22; 59,1%)7,8,11,12,16,18,20,22-30,
sendo as mais comuns a HAS (9/13; 69,2%), doenças
cardiovasculares (8/13; 61,5%), diabetes (8/13; 61,3%),
doença pulmonar obstrutiva crônica (3/13; 23,1%), 
artrite (2/13; 15,4%). A HAS foi a mais prevalente em
53,8% dos trabalhos7,8,12,18,22,25,27-30 e o diabetes em
38,5%11,16, 20,23,26.

Intervenções por exercício

A duração dos programas de exercícios variou de
seis semanas17 a quatro anos12. Exercícios aeróbios foram
realizados isoladamente durante a HD em 12 trabalhos
(12/22; 54,5%)6,7,9-11,13,16-19,21,23, através de cicloergôme-
tro, caminhada, exercícios calistênicos e jogos com bolas.
Treinamento somente de força foi reportado em três
estudos (3/22; 13,6%)25-30. Seis estudos relataram a com-
binação de treino aeróbio e força (6/22; 27,3%)5,8,12,20,22,24

e um relatou protocolo com exercícios aeróbios, de força
e alongamentos (1/22; 4,6%)14,15. 

Entre os trabalhos, além dos exercícios durante a
HD, dois (2/22; 9,1%) apresentaram um grupo de com-
paração com treinamento em dias intercalados à HD12,22,
um (1/22; 4,6%) apresentou grupo com protocolo de exer-
cícios em casa22 e um (1/22; 4,6%) relatou protocolo de
treinamento combinado, utilizando exercícios sem super-
visão em casa e durante a HD14,15.

Em relação à freqüência das sessões, um estudo
(1/22; 4,6%) utilizou duas vezes por semana17, dois tra-
balhos (2/22; 9,1%) relataram duas a três vezes por
semana5,24 e os demais (19/22; 86,3%) apresentaram proto-
colos com freqüência de treinamento de três sessões
semanais6-16,18-30. Um artigo (1/22; 4,6%) também relatou
exercício cinco vezes por semana num dos grupos22.

Na maioria dos estudos, o treinamento aeróbio
durante HD foi realizado com cargas leves a moderadas.
Como parâmetros para prescrição das cargas, seis
trabalhos utilizaram percentual em relação à freqüência
cardíaca máxima (FCmáx) atingida em teste (6/19;
31,6%)5,17,19-22, oito (8/19; 42,1%) relataram utilização 
de escala de percepção subjetiva de esforço (PSE) de
Borg5-7,10,12,20,21,24, quatro utilizaram a tolerância pelo
paciente (4/19; 21,1%)8,11,14-16, dois relataram o uso do
percentual sobre a carga máxima atingida em teste (2/19;
10,5%)18,23, um (1/19; 5,3%) usou percentual em relação
ao consumo máximo de oxigênio (VO2máx)13 e um não
relatou (1/19; 5,3%)9. Alguns dos trabalhos reportaram a
associação de mais de um parâmetro na adequação das
cargas5,20,21.

A intensidade utilizada nos treinos de força
durante a HD foi de leve a moderada. Em três trabalhos,
a carga foi determinada de acordo com a tolerância do
paciente (3/9; 33,3%)8,12,22. O percentual em relação a
testes de repetição máxima (RM) foi utilizado em quatro
estudos (4/9; 44,4%)5,20,25,26. A PSE entre 15 e 17 foi
utilizada para regular as cargas de treinamento em outro
estudo (1/9; 11,1%)27-30. O parâmetro para determinação
das cargas não foi especificado em outro trabalho24.

A duração dos treinos aeróbios variou, em geral,
de 20 a 60 minutos por sessão. Oito estudos (8/19; 42,1%)
relataram em seus protocolos que a duração das sessões
foi de até 30 min5,8,9,14-16,20,21,24. Em um dos trabalhos,
utilizaram-se dois períodos de 30 minutos por sessão
(1/19; 5,3%)11 e, em outro, três períodos de 15 minutos
(1/19; 5,3%)23.

Em relação à supervisão durante os exercícios, 11 es-
tudos (11/22; 50%) relataram a presença de profissionais
especializados, tais como fisioterapeutas e fisiologistas do
exercício durante os treinamentos5,7,8,11,12,18,20-22,26-30. Em
três trabalhos (3/22; 13,6%), o treinamento foi realizado
de forma independente pelos pacientes, seguindo orien-
tações prévias6,10,14,15. Outro estudo (1/22; 4,6%) relatou
que houve supervisão direta apenas na primeira metade
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do programa de treinamento13, já os demais trabalhos
(7/22; 31,8%) não apresentam detalhes a respeito da
supervisão ou esta não ocorreu9,16,17,19,23,24,25.

Não houve um consenso em relação ao termo
“adesão” ao treinamento. Dez estudos (10/22; 45,5%)
6,7,10,13,16-18,25-30 reportaram a relação entre o número de
sessões realizadas e o total possível, havendo variações
das médias de 60%16 a 99%17. Um trabalho relatou a
avaliação final daqueles pacientes que haviam comple-
tado pelo menos 75% das sessões21. Outros trabalhos
relataram a taxa de abandono do treinamento durante HD,
com variações de 16,7% a 40%12,16,22.

Treze estudos (13/22; 59,1%) relataram que não
ocorreram efeitos adversos graves relacionados ao
treinamento por exercício5,8,10,11,13,16,17,20,22-25,27-30. Entre
os efeitos adversos não graves reportados estavam a hipo-
tensão, câimbras, dor em membros inferiores, cefaléias.
Um dos artigos relatou um maior número de eventos
adversos no grupo que se exercitou em relação ao que não
se exercitou20. Um estudo relatou ruptura parcial do
manguito rotador direito (1/22; 4,6%)27-30 e outro (1/22;
4,6%) reportou a presença de sintomas anginosos em três
pacientes6. A definição em relação aos efeitos adversos
ainda não foi bem estabelecida na metodologia da maioria
dos estudos. Apenas um fez menção em relação a tal
definição (1/22; 4,6%)27-30. 

Adaptações ao treinamento por exercício durante
hemodiálise

Várias adaptações relacionadas ao exercício foram
demonstradas nos estudos, principalmente as funcionais,
fisiológicas e psicológicas.

Adaptações funcionais

Entre as adaptações funcionais relatadas, as
principais se relacionam à força muscular, desempenho
funcional e incapacidades.

Seis estudos (6/22; 27,3%) apresentaram dados
sobre avaliação da força muscular. Destes, cinco (5/6;
83,3%) relataram aumento na mesma (variando em média
de 15,5% a 82%) após período de treinamento de três
meses5,20,24,26-30 e um não demonstrou alteração signifi-
cativa (1/6; 16,7%)17. Os regimes de treinamento nestes
trabalhos foram de baixa intensidade. Em um dos estudos,
foi observado aumento de força da musculatura
respiratória após programa de treinamento específico
durante a HD31.

Entre as avaliações funcionais utilizadas em oito
estudos (8/22; 36,4%), estão o teste de caminhada de seis
minutos (TC6M)5,8,11,14,15,20,27-30, teste de caminhada de

20 pés (= 6,1m)26, a velocidade habitual do passo,
velocidade do passo rápido14,15, velocidade de sentar-
levantar14,15,26, subida em degraus18,26, tempo de levantar
e caminhar, tempo de caminhada18, destreza manual e
tempo de reação24. Com exceção de três estudos20,26-30,
todas estas variáveis apresentaram aumento significativo
após treinamento, já em outro, não foi realizada avaliação
estatística devido ao número reduzido da amostra5.

Entre os nove estudos (9/22; 40,9%) que
reportaram as cargas de treinamento em seus resultados,
todos apresentaram melhora significativa, seja em seus
valores absolutos, seja no tempo de tolerância ao
exercício7,8,13,17,18,20,22,23,26.

Em relação à independência para as atividades de
vida diária (AVD), apenas em um estudo (1/22; 4,6%) foi
relatado melhora significativa na realização das ativi-
dades de casa e emprego12. Em um dos artigos, houve um
breve relato de pacientes que apresentaram melhora em
realizar as AVD, no entanto, sem uma análise estatística8.

Adaptações fisiológicas

Dos dez estudos (10/22; 45,5%) que avaliaram o
consumo máximo de oxigênio (VO2máx), cinco (5/10;
50%) demonstraram aumento de 12,4% a 50% após
treinamento durante HD12,13,18,21,22, três (3/10; 30%) não
relataram diferença7,10,24 e dois (2/10; 20%) não fizeram
análise estatística de tal dado5,17. Entre os estudos que
demonstraram aumento no VO2máx, três utilizaram apenas
treinamento aeróbio (3/5; 60%)13,18,21 e dois combinaram
treino aeróbio e de força (2/5; 40%)12,22. 

A freqüência cardíaca (FC), que se correlaciona
positivamente ao VO2máx, foi abordada em seis estudos
(6/22; 27,3%). Dois apresentaram redução na FC
submáxima (2/6; 33,3%)7,13, um reportou aumento na FC
de pico (1/6; 16,7%)12 e os demais não relataram dife-
renças em relação à FC (3/6; 50%)8,17,21. 

A pressão arterial (PA) foi analisada em oito (8/22;
36,4%) artigos, dos quais, três (3/8; 37,5%) demons-
traram redução da PA de repouso após o programa de
exercícios10,13,16, um apresentou aumento na PA durante o
exercício submáximo (1/8; 12,5%)8, enquanto que quatro
(4/8; 50%) não relataram diferenças17,21,24,25. Em um dos
trabalhos que demonstraram queda na PA, houve também
redução do número de anti-hipertensivos utilizados,
significando economia de U$ 885 por paciente ao ano16.
A ventilação (VE) máxima em teste de esforço apresentou
aumento significativo em dois estudos após período de
treinamento12,22.

Apenas três dos estudos (3/22; 13,6%) avaliaram a
estrutura da fibra muscular, bem como sua atividade
enzimática7,26-30. Em um deles, não houve alterações em
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relação à área das fibras musculares tipo I ou II nem da
relação capilar/ fibra muscular. Por outro lado, houve
aumento da atividade da fosfofrutoquinase7. Tais
resultados são esperados visto o tempo de treinamento
(seis meses) e a modalidade do treinamento (aeróbio). A
área muscular apresentou aumento após o treinamento em
um dos trabalhos26. Em outro estudo, houve melhora do
índice de qualidade muscular que é representativo de
menor conteúdo de lipídio intramuscular27-30. 

A ingestão calórica e protéica foi abordada em
dois estudos (2/22; 9,1%), no entanto, não houve
alterações significativas destas variáveis após programa
de treinamento por exercício19,27-30. Seis estudos (6/22;
27,3%) abordaram os efeitos do exercício durante HD na
adequação da diálise, avaliada pela depuração fracional
da uréia em função de seu volume de distribuição
(Kt/V)9,11,19,23,24,27-30. Três trabalhos (3/6; 50%) com pro-
grama de treinamento superior a 12 semanas demons-
traram melhora no Kt/V9,11,24, enquanto que um com
treinamento por 12 semanas e outros dois por oito
semanas não apresentaram diferenças (3/6; 50%)19,23,27-30.
Um dos estudos relatou melhora na depuração de uréia no
dialisato quando realizado exercício durante HD23. 

Foi relatada a redução da concentração de proteína
C reativa (PC-r) em um dos estudos após treinamento por
exercício27-30. Apesar de ainda serem necessários mais
estudos para se avaliar os efeitos do exercício e a resposta
inflamatória nesta coorte, tal achado tem uma importância
clínica considerável, visto que há relação entre a elevação
da PCR e aumento da mortalidade nos pacientes com
insuficiência renal crônica32.

Em um dos artigos, foram dosadas epinefrina e
norepinefrina séricas, no entanto não houve alterações sig-
nificativas das mesmas após o período de treinamento10.

Adaptações psicológicas ao exercício

Dez trabalhos (10/22; 45,5%) avaliaram efeitos do
exercício na qualidade de vida relatada em questionários
5,8,11,12,14,15,21,23,24,26-30, entre os quais, sete (7/10; 70%)
apresentaram melhora, principalmente nas escalas de
componentes físicos, escalas de componente mental,
saúde geral, dor, situação geral da vida, vitalidade, estado
de trabalho5,12,14,15,21,24,26-30. Três artigos (3/10; 30%) não
relataram diferenças em relação a essas variáveis8,11,23, no
entanto, os valores basais se apresentavam maiores que a
média para pacientes em HD em dois destes11,23. Entre os
questionários mais utilizados para essa coorte, estão o
“Medical Outcomes Study 36 Item Short-Form Health
Survey” (SF-36) e o “Kidney Disease and Quality of Life
Short Form” (KDQOL-SF), sendo o primeiro um
instrumento genérico e o segundo, específico.

Um trabalho (1/22; 4,6%) reportou melhora nos
níveis de ansiedade após programa de exercícios durante
HD17, outro (1/22; 4,6%) demonstrou redução nos níveis
de fadiga afetiva e sensorial8 e outro (1/22; 4,6%)
apresentou melhora no item raiva da escala de humor26,
após treinamento por exercícios. Em artigo publicado,
após o programa de treinamento, demonstrou-se mudança
comportamental favorável em relação à prática de
exercícios24. Também foram utilizadas as escalas de
depressão geriátrica e de atividade física que não
demonstraram alterações com o treinamento27-30.

DISCUSSÃO

No que tange às adaptações relacionadas ao exer-
cício que apresentaram melhora, as principais foram as
funcionais5,7,8,11-15,17,18,20,22-24, as fisiológicas7,9-13,16,18,21-

24,27-30 e as psicológicas5,8,12-15,17,24,27-30. Tais achados são
extremamente importantes, visto que tanto a insuficiência
renal crônica quanto a hemodiálise causam alterações em
todos os sistemas corporais. 

A perda de massa muscular é o mais significante
preditor de mortalidade nos pacientes em HD35. O
exercício físico é um importante fator no controle e
reversão da perda muscular, apesar de ainda não
estarem totalmente compreendidos os efeitos do
mesmo nesta população. Dos estudos que apresentaram
dados sobre avaliação da força muscular, 83,3%
relataram aumento na mesma (variando em média de
15,5% a 82%) após período de treinamento de três
meses5,20,24,26-30. Os regimes de treinamento nestes
trabalhos foram de intensidade leve a moderada,
variando de 50% de uma RM 5 a 85% de três RM25.
Tais fatos pressupõem que, mesmo em menores
intensidades de treinamento, pode ocorrer ganho de
força muscular na maioria dos indivíduos, o que
reduziria o impacto negativo gerado pela diminuição
da atividade física nesta população. Também, em um
dos estudos, foi observado aumento de força da
musculatura respiratória após programa de treinamento
específico durante a HD31.

O treinamento por exercício pode melhorar a
capacidade funcional dos pacientes em HD. Entre as
avaliações funcionais utilizadas, houve melhora após o
período de treinamento em relação ao TC6M8,11,14,15, a
velocidade habitual do passo, velocidade do passo rápido
14,15, velocidade de sentar-levantar14,15, subida de degraus
18, tempo de levantar e caminhar, tempo de caminhada18

e tempo de reação24. Tais resultados refletem ganhos para
os pacientes, principalmente para a realização de suas
atividades de vida diária.
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O consumo máximo de oxigênio (VO2máx), que
reflete a capacidade do organismo em transportar e utili-
zar o oxigênio, tem se mostrado reduzido em indivíduos
com DRC quando comparados a sedentários hígidos34. O
exercício físico tem gerado melhora no VO2máx daqueles
pacientes, apesar de os resultados atingidos ainda se
apresentarem abaixo do previsto para indivíduos
saudáveis. Tal fato parece estar relacionado ao caráter
multifatorial da alteração do VO2máx nesta população. 

Após programas de exercícios físicos têm sido
reportadas alterações positivas em relação à freqüência
cardíaca (FC). Observa-se redução na FC submáxima7,13

e aumento na FC de pico12, o que demonstra melhora do
condicionamento cardiorrespiratório. 

Um fator que figura entre as principais comor-
bidades relacionadas à DRC é a HAS. O exercício físico
tem se mostrado benéfico nesta situação, visto que
estudos utilizando programas de treinamento físico em
pacientes submetidos a HD demonstraram redução da PA
de repouso10,13,16. Além disso, em trabalho publicado por
Miller et al., houve queda na PA, bem como redução do
número de anti-hipertensivos utilizados, significando
economia de U$ 885 por paciente ao ano16. 

Outro ponto importante em relação ao uso de exer-
cícios físicos durante a HD é a melhora na adequação da
mesma. Alguns trabalhos com programa de treinamento su-
perior a 12 semanas demonstraram melhora no Kt/V9,11,24.
Um dos estudos relatou melhora na depuração de uréia no
dialisato quando realizado exercício durante HD23. Tal
melhora tem sido atribuída ao aumento do fluxo sanguí-
neo durante o exercício, acelerando a perfusão muscular
e, conseqüentemente, a transferência de solutos - tal como
uréia - do meio intracelular para o intravascular24.

A maioria dos estudos que realizaram treina-
mentos físicos durante a HD e avaliaram a qualidade de
vida reportou benefícios em vários quesitos relacionados
a este parâmetro5,12,14,15,21,24,26-30. Em um destes estudos,
os autores referiram que a qualidade de vida pode ser
modificada através de várias ações profissionais, políticas
e dos próprios pacientes36. Atualmente as práticas em
relação aos pacientes submetidos a HD visam principal-
mente à melhora da QDV, evidenciando a importância do
exercício físico.

Apesar das evidências apresentadas neste estudo,
ainda ocorrem várias lacunas na literatura em relação aos
efeitos dos exercícios durante a HD, devido ao fato de
ainda não se ter como rotina a recomendação ou prescri-
ção de treinamentos físicos para tais pacientes. Em estudo
realizado por Johansen et al33, os autores relataram que
apenas 38% dos nefrologistas entrevistados avaliaram o
nível de atividade física de seus pacientes e aconselhavam
aumento da mesma33,34.

Entre as limitações na literatura, ocorrem as de
ordem metodológica. Apenas 40,9% dos estudos (9/22)
eram ensaios clínicos controlados e randomizados19-30.
Também não houve uma homogeneidade em relação à
seleção e caracterização da amostra. A utilização de
avaliadores e profissionais supervisores dos exercícios
que fossem independentes dos estudos foi limitada. Os
protocolos de treinamento utilizados foram variados, 
bem como as variáveis avaliadas. O cálculo amostral não
foi reportado na maioria dos estudos (17/22; 77,3%)
5-19,22,23,24 e nem todas as amostras foram probabilísticas.
A exclusão de pacientes com algumas situações patoló-
gicas, tais como diabetes10,12,17,22 ou em uso de certas
classes de medicamentos (ex. β-bloqueadores)24, compro-
mete a validação externa de alguns trabalhos. Tem sido
relatado que os indivíduos abordados nos estudos, geral-
mente, são os mais saudáveis entre aqueles em HD, corres-
pondendo a uma pequena parcela do total de pacientes 26.
Também nem todos os estudos utilizaram em suas
análises a estratégia de intenção de tratar. Apenas seis
trabalhos (6/22; 27,3%) relataram a seleção dos pacientes
em mais de um centro de diálise6,8,11,17,20,26. Estudos
multicêntricos abordando amostras mais amplas e repre-
sentativas também deveriam ser estimulados.

Descrições mais detalhadas das características das
amostras, tais como a etiologia da doença renal crônica,
comorbidades, fatores de risco, bem como a utilização de
procedimentos padronizados para avaliação, deveriam ser
mais bem  apresentadas em estudos futuros. Também, os
programas de treinamento deveriam ter uma definição
melhor em relação à modalidade, freqüência, duração da
sessão, intensidade, duração do treinamento, supervisão.
Embora algumas variáveis nos estudos não tenham apre-
sentado alterações significativas, a modalidade, intensi-
dade e duração do programa podem não ter sido adequa-
das para melhora nas mesmas, não significando, contudo,
que o exercício físico não seja eficaz.

Não ocorreu um consenso no que diz respeito às
definições de segurança, eventos adversos e adesão ao
treinamento nesta população estudada. Tais definições
são importantes para que suas análises possam realmente
demonstrar a viabilidade e aplicabilidade dos protocolos
de exercícios físicos na população de indivíduos em HD.
Há uma tendência para que a adesão seja reportada em
relação ao número de sessões realizadas e o total
possível7,13,16-18,25,27-30. Evidências têm demonstrado que,
em indivíduos apropriadamente selecionados, a incidên-
cia de efeitos adversos graves ao exercício durante HD é
pequena, apesar da alta prevalência de comorbidades
nesta coorte4. 

Algumas situações patológicas devem ser mais
bem abordadas em estudos futuros, tais como diabetes,
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hipertensão, obesidade, depressão. Até o momento, não
há relato de trabalhos abordando a influência do exercício
físico durante HD na resistência à insulina, diabetes e
massa corporal magra. Apenas um estudo (1/22; 4,6%)
apontou aumento do índice de massa corporal (IMC) e do
peso após período de treinamento27-30. Tais resultados
podem estar relacionados ao aumento da massa muscular,
mas não foram especificamente analisados neste sentido.

Treinamentos por exercícios físicos para subgru-
pos de pacientes em HD também devem ser abordados de
forma específica em trabalhos futuros como, por exem-
plo, para aqueles em fase inicial da diálise, com idade
superior a 65 anos. 

São necessários mais estudos de longo prazo para
se demonstrar e esclarecer várias das alterações e limi-
tações patológicas ao esforço, adaptações relacionadas ao
exercício físico, bem como as repercussões dos progra-
mas de treinamento na mortalidade de pacientes em HD.
Apenas dois estudos (2/22; 9,1%) tiveram a duração
superior a seis meses6,12. Ainda faltam dados concretos a
respeito da influência do treinamento físico durante a HD
em relação à reversão da perda de massa muscular, osteo-
porose, adequação da diálise, disfunção endotelial, defi-
ciências, qualidade de vida, depressão.

A utilização crônica do exercício durante HD pode
melhorar sua adequação, no entanto, mais estudos dire-
cionados a este propósito devem ser realizados. Apesar de
alguns resultados terem demonstrado melhoras significa-
tivas em relação à adequação da diálise quando exercícios
físicos foram realizados9,11,24,36, estudos controlados e
randomizados com avaliação rigorosa desta hipótese
ainda não foram realizados.

Em relação ao tipo de exercício, até o momento,
não foram conduzidos trabalhos para comparar os efeitos
dos treinamentos aeróbios, de força, independentemente
ou em combinação. Deveriam ser avaliadas a viabilidade
e a segurança destes treinamentos para condições especí-
ficas de pacientes em HD, visto que nem todos são
capazes de realizar treinamentos aeróbios ou há contra-
indicação ao treino de força.

Até o momento, apenas dois estudos (2/22; 9,1%)
compararam o treinamento por exercício durante a HD e
fora da diálise em centro de reabilitação12,22. Destes, apenas
um comparou também um grupo que realizou o treina-
mento independente22. Dois artigos apresentaram o trei-
namento em duas fases, sendo uma de treinamento inde-
pendente e outra durante a diálise, no entanto, tais fases
eram consecutivas e não aleatórias14,15. Em nenhum destes
programas de treinamento, as cargas foram equivalentes,
o que dificulta a interpretação dos resultados. Durante a
HD, há uma limitação maior em relação às intensidades
de exercícios, bem como a variedade dos mesmos.

De acordo com as evidências demonstradas neste
estudo, ressalta-se que programas de exercícios físicos
aeróbios e/ou de força, quando adequadamente prescritos
durante a hemodiálise, são seguros para os pacientes e
podem gerar uma gama de benefícios para estes indi-
víduos. Apesar destas evidências, os programas de treina-
mento físico durante HD ainda não se tornaram rotina na
maioria dos centros dialíticos e nem mesmo há um projeto
formal por parte dos órgãos oficiais a respeito da
implementação destas práticas. Estes fatos se devem, em
parte, à falta de protocolos recomendados pelos órgãos
oficiais e/ou entidades científicas da área, bem como pela
escassez de profissionais qualificados para a implemen-
tação de tais programas.
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