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Resumo

Spada TC. Exercício resistido intervalado de alta intensidade (HIIRT) causa danos 
musculares e renais em indivíduos saudáveis [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.

O treinamento resistido intervalado de alta intensidade (high intensity interval resistance 
training - HIIRT) tem se tornado cada vez mais popular nos últimos anos pois promove
resultados positivos com curtas sessões de treinamento. No entanto, sua alta intensidade 
pode causar efeitos adversos. O objetivo deste estudo foi avaliar se uma sessão de 
HIIRT causa dano muscular agudo e alterações nos biomarcadores de lesão renal. 
Cinquenta e oito voluntários saudáveis, divididos igualmente entre homens e mulheres 
com 24 anos de idade (mediana), participaram deste estudo. Nenhum deles usou 
suplementos dietéticos ou medicamentos. Eles foram submetidos a cinco minutos de 
aquecimento seguido de quatro minutos de HIIRT. Uma escala numérica de Borg para 
dor (CR10P), amostras de sangue e urina foram coletadas antes (basal), 2 e 24h após a 
sessão HIIRT. As amostras de sangue foram analisadas e dosado creatinina sérica (CrS),
lipocalina associada a gelatinase de neutrófilos (NGALS), creatinofosfoquinase (CPK) e 
mioglobina (Mio). As amostras urinárias foram analisadas e dosados creatinina (CrU),
lipocalina associada a gelatinase de neutrófilos (NGALU), interleucina 18 (IL-18), 
calbindina, microalbuminúria (μalbumina), trefoil factor-3 (TFF3) e ß-2 microglobulina 
(ß2M). O CR10 e CPK tiveram um aumento significativo e crescente após 2 e 24h. Mio
aumentou significativamente em 2h e continuou elevada após 24h. CrS aumentou 
significativamente após 24h e em três homens, o aumento atingiu os critérios para o 
diagnóstico de injúria renal aguda (IRA). Todos os biomarcadores urinários 
aumentaram significativamente 2 horas após o exercício e retornaram aos valores basais
24h após HIIRT. Concluindo, uma única sessão de HIIRT em indivíduos jovens e 
saudáveis causou elevações precoces e significativas em CPK, mioglobina, CrS,
microalbuminúria e biomarcadores urinários, indicando lesão tubular renal, sugerindo a 
ocorrência de rabdomiólise e danos funcionais e estruturais aos rins.

Descritores: lesão renal aguda; treinamento intervalado de alta intensidade; exercício; 
fatores de risco; biomarcadores; rabdomiólise.



Abstract

Spada TC. High intensity interval resistance training causes acute muscle and renal 
damage in healthy individuals [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo” 2017.

High intensity interval resistance training (HIIRT) emerged as one of the fastest 
growing exercise programs in recent years because provides positive results with short 
training sessions. However, its high intensity might cause adverse effects. The aim of 
this study was to evaluate if a session of HIIRT causes acute muscle damage and 
changes in kidney injury biomarkers. Fifty-eight healthy volunteers, divided equally 
among men and women (median age 24 years), participated in this study. None of them 
used dietary supplements or medications. They were submitted to five minutes of warm-
up followed by four minutes of HIIRT. A Borg CR10 Scale for pain (CR10P), and 
blood and urinary samples were collected before (baseline), 2 and 24h after HIIRT 
session. Blood samples were analyzed for serum creatinine (SCr), neutrophil gelatinase-
associated lipocalin (SNGAL), creatine kinase (CK) and myoglobin (Myo). Urinary 
samples were assessed for creatinine (UCr), neutrophil gelatinase-associated lipocalin 
(UNGAL), interleukin 18 (IL-18), calbindin, microalbuminuria (µalbumin), trefoil 
factor-3 (TFF3) and ß-2 microglobulin (ß2M). CR10 had a significantly and crescent 
increase on 2 and 24h. CK increased significantly on 2h and further in 24h. Myo 
increased significantly on 2h and stayed elevated at 24h. SCr increased significantly on 
24h and in three men the increase met criteria for acute kidney injury diagnosis. All the 
other serum and urinary kidney injury biomarkers increased significantly at 2 hours and 
returned to basal values at 24h after HIIRT. In conclusion, a single session of HIIRT in
young, healthy individuals caused early and significant elevations in CK, myoglobin, 
SCr, microalbuminuria and urinary biomarkers indicative of kidney tubular injury, 
suggesting the occurrence of rhabdomyolysis and functional and structural kidney 
damage.

Descriptors: acute kidney injury; high-intensity interval training; exercise;  risk factors;
biomarkers; rhabdomyolysis.
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1 Introdução

A importância da prática de exercícios físicos para a manutenção da saúde, 

prevenção e controle de doenças crônicas tem assumido grande relevância nos últimos 

anos. Os exercícios físicos estão cada vez mais presentes na vida das pessoas que 

buscam melhorias na estética, saúde e qualidade de vida. 

Exercício físico é toda a atividade motora planejada com o objetivo de melhorar o 

desempenho em tarefas físicas específicas por meio de adaptações estruturais e 

funcionais do organismo1. Para que essas adaptações ocorram é necessário planejar o 

programa de exercícios com frequência, duração e intensidade ideais e intervalo de 

descanso adequado respeitando o nível de condicionamento do aluno2.

Dentre os benefícios de praticar exercícios estão a melhora da saúde física e 

mental, redução do risco de doença coronariana, redução da ansiedade, redução da 

depressão3, prevenção e tratamento da hipertensão arterial e diabetes, tratamento da 

dislipidemia e obesidade4, além das melhorias na aptidão física.

Para promoção da saúde e melhora da qualidade de vida a Organização Mundial da 

Saúde recomenda que adultos acumulem por semana 150 minutos de atividade física 

moderada ou 75 minutos de atividade física intensa5. Para o condicionamento físico 

geral e melhora da qualidade de vida, recomenda-se a combinação de diferentes

métodos de treinamento que contemplem exercícios aeróbicos, ou seja, exercícios 

cíclicos que utilizam o oxigênio no metabolismo corporal e nos processos de geração de 

energia1,2; e anaeróbicos, isto é, aqueles que utilizam energia com oferta insuficiente de 
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oxigênio1, como, por exemplo, exercícios resistidos. O exercício resistido ou exercício 

de força é um tipo de exercício anaeróbico que se caracteriza por contrações voluntárias 

da musculatura esquelética de um determinado segmento corporal contra alguma 

resistência externa, ou seja, contra uma força que se opõe ao movimento. Essa oposição 

pode ser oferecida pelo próprio corpo, por pesos livres ou por equipamentos, como 

aparelhos de musculação, pesos e elásticos6. O seu objetivo é desenvolver força e 

hipertrofia, além de promover o aumento da densidade mineral óssea reduzindo a 

prevalência de osteoporose6, melhorar o controle da glicemia e consequentemente da 

diabetes, melhorar o funcionamento do músculo cardíaco, reduzir dores causadas pela 

artrite e ajudar na manutenção do peso7.

Porém, apesar de crescente evidência na importância da prática de exercícios, 

muitas pessoas continuam inativas e alegam falta de tempo para adotar um programa de 

exercícios8,9. Em função disso, o treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) vem 

se tornando cada vez mais popular, e está entre as modalidades de treinamento mais 

praticadas no mundo, por trazer benefícios semelhantes aos exercícios moderados de 

longa duração, mas em sessões com duração de poucos minutos10. O HIIT é composto 

por exercícios cíclicos de alta intensidade, intercalado com intervalos de descanso 

(pausa passiva) ou com exercícios de baixa intensidade (pausa ativa)3,10,11,12. A grande 

procura por esse modelo de exercício pode ser justificada pelos resultados positivos em 

estética através da redução de gordura corporal, pela curta duração de sua sessão de 

treino e pela procura por um modelo de exercício mais dinâmico e menos monótono, 

diferentemente das sessões de exercícios aeróbicos contínuos, que mantém intensidade 

mais baixa e constante durante período mais prolongado de tempo. De fato, em estudo 

realizado com homens ativos, a prática dos exercícios intervalados de alta intensidade 
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foi considerada mais estimulante do que praticar exercícios contínuos com intensidade 

moderada 13.

Os exercícios executados no HIIT são cíclicos, como corrida, bicicleta, 

polichinelos, sequência de saltos, sempre realizados com esforço máximo ou 

submáximos11. A sessão pode ser prescrita seguindo diversos modelos, sendo o mais 

popular o método TABATA (1996), de altíssima intensidade com duração de 

aproximadamente 4 minutos, suficiente para melhorar a capacidade aeróbica e 

anaeróbica14.

O HIIT foi desenvolvido com exercícios cíclicos como uma alternativa aos 

métodos de treinamento aeróbicos convencionais, mas não garante os mesmos 

resultados de remodelagem muscular quando comparado a um treino com exercícios 

resistidos11. Como uma alternativa ao HIIT surgiu o treinamento resistido intervalado de 

alta intensidade (HIIRT), que segue a mesma metodologia do HIIT, porém é realizado 

com exercícios resistidos. O HIIRT apresenta características semelhantes ao HIIT, isto é 

eficiência com pouco uso de tempo, beneficiando a aderência ao programa com a 

vantagem adicional de agir também na massa muscular, por ser composto por exercícios 

resistidos, calistênicos e pliométricos.

Tanto o HIIT quanto o HIIRT podem ser compostos por diferentes combinações de 

tempo de esforço intenso com intervalos de recuperação. Para a elaboração de sessões 

de HIIRT, métodos de HIIT como o TABATA, desenvolvido para uso em 

cicloergômetro, tem sido alternativamente executado nas academias e ginásios com 

diferentes exercícios resistidos, em máquinas de musculação ou com peso do próprio 

corpo (flexões de braço e agachamentos).
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O HIIRT tem se tornado cada vez mais comum nos ginásios e academias, por ser 

um programa de treino que combina exercícios resistidos e aeróbios em uma mesma 

sessão, sem interferir nos efeitos do trabalho de resistência, beneficiando assim a 

aderência ao programa pela otimização do tempo15,16. Quando comparado ao treino 

resistido convencional o HIIRT demonstrou excesso de consumo de oxigênio pós-

exercício (EPOC) significantemente maior, proporcionando maior elevação do 

metabolismo basal, além de melhorar a força e a massa muscular12. No entanto, estudos 

mostraram que a alta intensidade com pouco intervalo de descanso, que é característica

do HIIRT, pode aumentar os riscos de execução do movimento com técnica imprecisa,

aumentando o risco de lesão além de ser potencial gatilho para rabdomiólise15,17.

Independentemente do método de treino adotado, não restam dúvidas da 

importância de se adotar um programa de exercícios para a qualidade de vida. Por outro 

lado, essa prática deve ser de intensidade adequada para que ocorram os benefícios que 

o exercício físico pode proporcionar e não aconteçam danos à saúde. Enquanto 

exercícios físicos de intensidade adequada proporcionam grandes benefícios a quem os 

pratica, exercícios extenuantes, principalmente realizados em condições inadequadas, 

podem eventualmente causar efeitos deletérios ao organismo18. A prática de exercícios 

intensos sem orientação profissional ou mal orientados, muitas vezes prescritos por 

leigos em redes sociais, pode ultrapassar a intensidade adequada, estimulando a pessoa a 

treinar além de seu limite, aumentando o risco de lesões e complicações graves.  

Atualmente há uma tendência mundial em se praticar exercícios físicos de alta 

intensidade, à procura de melhores resultados, porém a diferença entre a ótima 

intensidade e uma intensidade superior ao ideal é muito tênue. O exercício realizado em 

alta intensidade, embora proporcione a melhora do condicionamento, ganho de massa 
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muscular e perda de gordura, pode causar efeitos adversos na termorregulação, 

produção de radicais livres nos rins, fígado e trato intestinal, estresse oxidativo, resposta 

inflamatória, injuria muscular e aumento da formação de ácido úrico, que são fatores 

potencialmente associados ao desenvolvimento de injúria renal aguda 

(IRA)19,20,21,22,23,24.

Exercício extenuante também pode causar isquemia renal. Durante o exercício 

vigoroso aumenta a demanda muscular de sangue25, e substâncias vasoconstrictoras 

como vasopressina, catecolaminas e angiotensina são liberadas, causando diminuição do 

fluxo sanguíneo renal, particularmente na região justamedular, que é a área renal mais 

sensível à hipóxia26,27. O exercício provoca aumento da reabsorção tubular proximal de 

sódio, elevando o gasto energético das células tubulares proximais, criando assim 

ambiente de vulnerabilidade renal à IRA.

A IRA é um importante problema de saúde pública, com alta incidência em todo 

mundo e está associada a mortalidade elevada e desenvolvimento de doença renal 

crônica28. O exercício físico regular e adequado provoca efeitos benéficos ao sistema 

renal, mas quando realizado de maneira intensa e prolongada e/ou associado a fatores de 

risco como calor intenso e desidratação, pode causar IRA29. De fato, casos de IRA têm 

sido descritos após corridas de longa distância, provas de triatlo, sessões de “spinning”, 

e exercícios resistidos de diferentes tipos21,24,25,30,31,32,33,34,35,36,37.

A IRA após exercício pode ocorrer por diferentes mecanismos associados ou não a 

fatores de risco que podem deixar o praticante de exercício mais vulnerável à lesão 

renal. Pode-se classificar a IRA induzida por exercício em dois tipos: com e sem 

mioglobinúria20. Exercícios extenuantes podem danificar as células musculares levando 

à rabdomiólise, que se caracteriza pelo rompimento das fibras musculares, com 
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liberação de material tóxico na circulação sistêmica33,38. A rabdomiólise pode ocorrer 

em pessoas saudáveis que praticam exercícios extenuantes como maratonas, treino 

militar, HIIRT e programas como o CrossFitTM 39,40,41,42. A complicação mais grave da 

rabdomiólise é IRA. O número de casos de rabdomiólise por exercício é crescente, 

coincidindo com a propagação da cultura do treino de alta intensidade17,43. Fatores de 

risco para a ocorrência de rabdomiólise incluem o nível de experiência dos participantes 

em exercícios, nível de aptidão física, duração e intensidade do exercício44.

Rabdomiólise pode ocorrer em indivíduos sem condicionamento físico prévio ou por 

falta de adaptação a nova intensidade de treino17, quando realizado em condições de 

extremo calor, grande altitude ou em casos de anemia falciforme45.

Há outros possíveis mecanismos de IRA após exercício dissociadas de 

rabdomiólise, com mínimas elevações de mioglobina e CPK, como “patchy renal 

vasoconstriction”, que é uma síndrome caracterizada por dor lombar súbita após 

exercícios anaeróbicos46. Estudos de caso relataram a ocorrência de “patchy renal 

vasoconstriction” com dano temporário da função renal após exercício anaeróbico47, e 

IRA após realização de corrida de curta distância e exercícios resistidos com níveis 

normais de CPK e mioglobina48,49. Casos de IRA após exercícios anaeróbios (corrida de 

curta distância e exercício resistido) foram associados a vasoconstrição e isquemia renal

em pacientes com hipouricemia50. O estresse oxidativo e inflamação também são 

possíveis mecanismos para IRA após o exercício. O exercício aumenta o consumo de 

oxigênio, aumentando consequentemente a produção de espécies reativas de oxigênio, 

os radicais livres51. Quando essa produção excede a capacidade fisiológica de 

homeostase ocorre o estresse oxidativo52, que causa danos aos tecidos e células, e induz 

resposta inflamatória, com aumento de leucócitos e citocinas circulantes51. Estudos com 

indivíduos submetidos a exercícios extenuantes, tais como maratona e triatlo,
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observaram aumento de diversos marcadores inflamatórios ao final da prova23,53,54, e há 

relatos da associação do aumento dos marcadores de inflamação ao aumento de CrS e 

lesão tubular renal19,23,54.

A presença de fatores de risco para IRA, como desidratação, calor, doenças 

infecciosas e genéticas e uso de anti-inflamatórios e suplementos proteicos, pode 

aumentar a vulnerabilidade a lesão renal a exercícios de alta intensidade. Estudos com 

maratona e ultramaratona associaram a ocorrência de IRA à desidratação36. Estudo com 

corredores associou exercício extenuante em condições extremas de calor e baixa 

umidade com alterações na função renal, IRA, rabdomiólise55 e inflamação56. Como o 

exercício extenuante geralmente provoca dores musculares, o uso de medicamentos para 

a dor é relativamente comum, e casos de IRA após exercício tem sido associados à

ingestão de analgésicos57, uso simultâneo de ibuprofeno, hidroclorotiazida e 

triantereno58, uso de anti-inflamatórios, e uso de creatina59,60. Infecção também pode 

estar associada a IRA por exercício físico. Em estudo que investigou participantes de 

ultramaratona, entre quatro casos de corredores hospitalizados com IRA, dois 

apresentavam infecção antes da corrida59. Doenças genéticas associada a hipouricemia 

também são fatores de risco para IRA após exercício. Hipouricemia pode estar

associada a doença hereditária autossômica recessiva, que causa defeitos isolados no 

transporte tubular de ácido úrico e subsequente aumento das taxas de excreção renal de 

urato, devido à diminuição da reabsorção ou aumento da secreção tubular61,62,63,64,65.

Esta doença se caracteriza pela deficiência do transporte tubular, e insuficiência na 

reabsorção e/ou secreção acelerada de ácido úrico61,62,63,64,65. Pode estra associada a

complicações graves como IRA induzida por exercício, DRC, síndrome da 

leucoencefalopatia posterior reversível e nefrolitíase61,62,64. Há diversos relatos de casos 
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de IRA após exercício em pacientes com hipouricemia, na sua maioria após exercício 

anaeróbico 50,61,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87.

Em síntese, as consequências e os benefícios do exercício físico devem ser 

entendidos como o resultado de um conjunto de variáveis, incluindo o tipo, a 

intensidade e duração do exercício, a aptidão física do praticante, o meio ambiente e o 

estresse exercido sobre o indivíduo e aos fatores de risco na qual os participantes podem 

estar expostos 88.

Considerando a crescente popularização do método HIIRT, os possíveis riscos de 

sua prática no contexto acima apresentado, e a falta de dados sobre as consequências 

sistêmicas do seu uso, este estudo exploratório tem como objetivos analisar os efeitos de 

uma sessão de HIIRT sobre a musculatura e a função renal de indivíduos jovens, 

saudáveis e fisicamente ativos.

Espera-se conseguir subsídios para entender se o exercício resistido intervalado de 

alta intensidade praticado por pessoas saudáveis e ativas pode causar rabdomiólise e 

alterações na função renal, após uma sessão de treino.
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2 Objetivos

Avaliar se uma sessão de exercício resistido intervalado de alta intensidade causa 

lesão renal e lesão muscular em indivíduos ativos e saudáveis.

Estudar os possíveis mecanismos dessa lesão renal, caso ocorra.
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3 Métodos

3.1 Comitê de ética e consentimento informado

Este estudo observacional prospectivo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nº 156/16º. Os 

voluntários foram incluídos no estudo após discussão de riscos e benefícios, leitura e 

assinatura do termo de consentimento informado (anexo A).

3.2 Amostra

Foram convidados a participar deste estudo alunos do curso de Educação Física da 

Universidade de Guarulhos, saudáveis e praticantes de exercício físico.

Os critérios de inclusão foram ter mais de 18 anos, ser praticante regular de 

exercícios físicos, não ter nenhuma doença crônica, não fazer uso de medicamentos e/ou 

suplementos alimentares.

Os critérios de exclusão foram incapacidade de executar o exercício de 

agachamento com a técnica correta e resultados laboratoriais séricos e urinários basais 

com valores acima do normal.
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3.3 Protocolo de exercício

Foi realizado o exercício de agachamento, sem carga, com os braços estendidos à 

frente do corpo, podendo, se necessário, apoiar as mãos nas coxas para finalizar a sessão 

de exercício. A sessão de exercício foi realizada pelo método TABATA14, composta por 

oito séries de exercícios de agachamento, com o maior número de repetições possíveis 

durante vinte segundos, com intervalo de descanso de dez segundos entre as séries 

realizados com a técnica correta, visando a segurança e eficácia do exercício. Foi 

utilizado efeito sonoro para a contagem do tempo (http://fitlb.com/tabata-timer) e 

estímulo verbal do avaliador. A sessão de exercícios, contando com o aquecimento, teve 

a duração de aproximadamente dez minutos. 

3.4 Escalas de Borg

Foi utilizada a escala CR10 de Borg89 (anexo B), uma escala numérica de 0 a 10 

para medir a percepção subjetiva da dor nas coxas. A tabela foi mostrada ao indivíduo 

avaliado em três tempos distintos: antes, duas e vinte e quatro horas após o exercício,

para que apontasse na escala o número correspondente à percepção de dor sentida.

Também foi utilizada a tabela RPE (“rated perceived exertion”)89 (anexo C), uma escala 

numérica que varia de 6 a 20. Esta escala é utilizada para a percepção de esforço ao 

exercício, com objetivo de mensurar a intensidade do exercício realizado. A tabela foi 
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mostrada ao avaliado logo após o término da sessão de HIIRT, que apontou na escala o 

número correspondente à própria percepção da intensidade do exercício realizado.

3.5 Coleta de dados

3.5.1 Primeira visita

Na primeira visita os participantes executaram o exercício de agachamento para a 

análise da técnica correta. Em seguida foram familiarizados com o método de 

treinamento TABATA, à escala de percepção de dor (CR10) e à escala de percepção de 

esforço (RPE). Foram medidos o peso e a altura e calculado o índice de massa corporal

(IMC). Os participantes foram orientados a não praticar exercícios nas quarenta e oito 

horas antecedentes ao dia da realização do exercício e receberam instruções sobre a 

preparação para as coletas de sangue e urina e alimentação adequada pré-teste (anexo 

D).

3.5.2 Segunda visita

Na segunda visita, os participantes responderam à escala CR10 e coletaram 

amostras de sangue e urina para os parâmetros basais. Em seguida os participantes 
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realizaram aquecimento muscular em bicicleta ergométrica modelo Life cycle 9500HR 

(Life Fitness, Lake Forest, IL, EUA) durante 5 minutos e na sequência executaram uma 

sessão de exercícios de agachamento pelo método TABATA. Logo após o exercício foi 

respondida a escala de percepção de esforço para a identificação da intensidade do 

exercício realizado. Os participantes descansaram por duas horas, podendo ingerir

300ml de água. Duas horas após o exercício foram coletadas novas amostras de sangue 

e urina, e a indicação na escala CR10.

3.5.3 Terceira visita

Após 24 horas da realização do exercício foram coletadas novamente amostras de 

sangue e urina e a escala CR10.

As coletas de sangue e urina e a anotação do valor da escala CR10 de cada 

participante foram realizadas em três tempos distintos, imediatamente antes do 

exercício, duas e 24 horas após o exercício. Os tempos foram denominados T0 (pré-

exercício), T2 (2 horas pós-exercício) e T24 (24 horas pós-exercício), e foram

escolhidos baseados na cinética dos marcadores de lesão muscular: o tempo de 2 horas 

após o exercício para acompanhar o pico de mioglobina23 e o tempo 24 horas para 

acompanhar o pico de CPK23.

Foi utilizada uma ficha individual para anotação dos dados pessoais, peso e altura, 

horário exato das coletas de sangue e urina, anotação dos valores das escalas CR10 e 

RPE e para observações adicionais caso ocorresse (anexo E).
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3.5.4 Coleta de sangue e urina

O sangue foi coletado em três períodos distintos em dois tubos, um tubo de 4ml 

contendo o anticoagulante EDTA, e outro tubo de 5 ml com gel separador sem 

anticoagulante. Os tubos de sangue foram centrifugados a 4500rpm por 20 minutos a 

4ºC. O plasma do tubo contendo anticoagulante foi separado em duas alíquotas e 

imediatamente congeladas a -70ºC, para posterior dosagem do NGAL. 

Foram coletadas três amostras de urina isolada (30 ml) em três períodos distintos. 

Parte de cada amostra de urina (15mL) foi separada, colocada em tubos Falcon, e 

centrifugada a 4.500rpm por 20 minutos a 4ºC. Posteriormente a urina centrifugada foi 

separada em duas alíquotas, que foram imediatamente congeladas a -70ºC para posterior 

dosagem dos biomarcadores.

As amostras foram coletadas no laboratório de análises clínicas da Universidade de 

Guarulhos, de acordo com as normas de qualidade preconizadas pela DLC (Divisão de 

Laboratório Central do HC - FMUSP) e transportadas em caixas térmicas para o LIM 3

(HC-FMUSP) onde foram centrifugadas e armazenadas. As amostras de soro com gel 

separador e uma alíquota da urina foram encaminhadas para a DLC do HC - FMUSP,

onde foram feitas as dosagens bioquímicas.

3.6 Dosagens laboratoriais

3.6.1 Dosagens bioquímicas
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As dosagens bioquímicas foram realizadas em aparelho Cobas 8000 modular 

ROCHE Diagnostics (Indianópolis – IN, EUA). Foram dosados creatinina sérica (CrS),

para avaliação da filtração glomerular, e creatinina urinária (CrU), para normatização

dos valores dos biomarcadores urinários de função renal, por ensaio colorimétrico 

cinético baseado no método de Jaffé. Como marcadores de lesão muscular foram 

dosados creatinofosfoquinase (CPK) sérica por teste UV e mioglobina sérica (mio) por

método de eletroquimioluminescência.

3.6.2 Dosagens dos biomarcadores de lesão renal

As amostras de urina e plasma foram descongeladas em temperatura ambiente para 

dosagens realizadas pelo método luminex xMAP.

O teste luminex é realizado para quantificar múltiplos biomarcadores 

simultaneamente. Possui o princípio similar ao ELISA sanduíche, na qual micro-esferas 

coloridas fluorescentes (também chamadas de “beads”) ligam-se de forma covalente aos 

anticorpos de captura. Os anticorpos de captura são colocados diretamente contra o 

biomarcador desejado. Após uma série de lavagens para remover as proteínas não 

ligadas, anticorpos de detecção são adicionados para criar o complexo sanduíche. A 

detecção final do complexo é formada com a adição do conjugado de estreptavidina-

ficoeritrina. As micro-esferas possuem cores distintas que determinam os biomarcadores 

diferentes e a ficoeritrina serve como um indicador fluorescente para determinação da 

concentração. Para uma perfeita sensibilidade, é importante preparar adequadamente 
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amostras e diluições da curva padrão. Resumidamente, micro-esferas revestidas com 

anticorpos monoclonais contra alvos diferentes analisados são adicionadas aos poços. 

Amostras e padrões são pipetados nos poços e incubados. Os poços são lavados e 

aspirados com lavadora magnética na qual as micro-esferas ficam retidas na placa pela 

ação de um imã (Bio-plex PRO II Wash Station, EUA). Após lavagem, uma mistura de 

anticorpos biotinilados secundários é adicionada e incubada novamente. A 

estreptavidina conjugada com a proteína fluorescente, R-ficoeritrina (estreptavidina-

RPE) é adicionada e incubada por um breve período. Após a lavagem para remoção dos 

reagentes não aderidos, é adicionada aos poços (mínimo de 100 por análise) uma 

solução tampão para serem analisadas no analisador de microesferas (MAG-PIX). As 

concentrações das amostras desconhecidas (antígenos nas amostras de plasma) são 

estimadas a partir da curva padrão, utilizando o Xponente software solution (Millipore 

Corporation, Darmstadt, Germany). Os níveis foram expressos em pg / mL.

Para a dosagem de NGAL sérico (SNGAL) foi utilizado o kit MILLIPLEX® MAP 

Kit Human Adipokine Magnetic Bead Panel 1 (EUA). Para as dosagens de IL-18 e 

calbidina o kit utilizado foi Bio-Plex Protm RBM Kidney Toxcity Panel 1 (EUA). Para 

as dosagens de NGAL urinário (UNGAL), albumina, beta 2 microglobulina (β2M) e

trefoil fator family (TFF3) foi utilizado o kit Bio-Plex Protm RBM Kidney Toxcity 

Panel 2 (EUA).

3.7 Análise estatística
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A normalidade foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A média e desvio-

padrão foram usados para descrição das variáveis quantitativas com distribuição normal. 

A mediana (e percentis 25% e 75%) foi utilizada para as variáveis quantitativas sem 

distribuição normal. 

Os resultados foram analisados pelos testes “Student” bi-caudal pareado, “Student”

não pareado, Wilcoxon, Mann-Whitney, não paramétrico de medidas repetidas 

(ANOVA) seguido pelo pós teste múltiplo de Dunn´s ou pela análise de variância de 

medidas repetidas seguido pelo pós teste de comparações múltipla Tukey-Kramer, como 

adequado.

O nível de significância estatística foi de p<0,05.
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4 Resultados

Sessenta e seis voluntários aceitaram participar do estudo e oito foram excluídos. 

Um foi excluído por não estar apto a realizar o exercício com técnica correta, outro 

omitiu ter hipertensão na convocação mas informou ser hipertenso na primeira visita. 

Outros seis voluntários foram excluídos pois os valores basais de CPK estavam acima 

do normal (figura 1).

Figura1. Participação dos voluntários no estudo

 66 voluntários (primeira visita)  

 2 foram excluídos (1 não estava apto para 
executar o exercício e outro por ser hipertenso) 

 64 realizaram o protocolo de exercício e 
coletaram sangue e urina (segunda visita) 

 6 foram excluídos porque os valores basais de 
CPK estavam acima do normal 

 58 voluntários foram incluídos na análise final 
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Foram incluídos 58 indivíduos sendo 29 homens e 29 mulheres. Os valores de 

idade, dados antropométricos e IMC podem ser vistos na tabela 1.

Tabela 1. Características físicas dos participantes.

Características Homens (n=29) Mulheres (n=29) Todos (n=58)

Idade 24 (22 a 28) 24 (21 a 28) 24 (21 a 28)
Peso (Kg) 77 (65 a 87) 60 (54 a 68) 67 (60 a 81)
Altura (cm) 176 (172 a 182) 163 (158 a 165) 168 (162 a 176)
IMC (Kg/m2) 23,9 (22,4 a 27,3) 23,2 (20,5 a 25,3) 23,5 (21,6 a 26,4).

Dados expressos como medianas (percentis 25% e 75%). IMC: índice de massa 
corpórea. 
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4.1 Escalas de Borg

O resultado da escala RPE foi 15, correspondente a “intenso (pesado)” na escala, 

demonstrando a alta intensidade do exercício realizado. 

Os valores da escala CR10 aumentaram significantemente duas e 24 horas após o 

exercício, demostrando aumento significativo da percepção de dor muscular na coxa 

causada pelo exercício (figura 2).

Os valores de RPE e CR10 foram similares em homens e mulheres.

Figura 2. Percepção subjetiva de dor em três tempos distintos

Os valores estão expressos em mediana. CR10: Escala de percepção de esforço. T0 vs.
T2 p<0,001; T0 vs. T24 p<0,001 e T2 vs. T24 p<0,001.
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4.2 Marcadores de lesão muscular

Os marcadores de lesão muscular subiram significantemente após o exercício 

(Figura 3). CPK aumentou progressivamente nos tempos T2 e T24. Mioglobina subiu

duas horas após o exercício e caiu após 24 horas, porém se manteve significantemente 

mais elevada que o valor basal (Tabela 2). Estas alterações foram similares em homens 

e mulheres. 

Figura 3. Elevação dos marcadores de lesão muscular

Os valores estão expressos em mediana. T0 vs. T2 p<0,001; T0 vs. T24 p<0,001 e T2 
vs. T24 p<0,001.
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4.3 Marcadores séricos de lesão renal

Os marcadores séricos de lesão renal aumentaram significantemente após o 

exercício. A creatinina sérica aumentou discretamente 24 horas após o exercício e o

SNGAL aumentou precocemente, 2 horas após o exercício (Tabela 2).

Quando homens e mulheres foram analisados separadamente, notou-se que a CrS

aumentou significativamente apenas nos homens (basal 1,03±0,13 mg/dl, 2 horas 

1,03±0,13 mg/dl e 24 horas 1,10±0,20 mg/dl, p<0,05), e manteve-se estável nas 

mulheres (basal 0,79±0,12 mg/dl, 2 horas 0,77±0,10 mg/dl e 24 horas 0,77±0,10 mg/dl, 

p>0,05). Dois homens aumentaram a CrS acima de 0,3 mg/dl em relação ao basal 24 

horas após o exercício (respectivamente 1,19 mg/dl para 1,70 mg/dl e 1,21 mg/dl para 

1,63 mg/dl) e um homem aumentou 0,27mg/dl do período basal para o 24 horas (0,96 

mg/dl para 1,23 mg/dl).

4.4 Biomarcadores urinários de lesão renal 

Os biomarcadores, UNGAL, IL-18, albumina, calbidina, β2M e TFF-3, subiram 

significantemente 2 horas após o exercício e retornaram para valores similares aos 

basais 24 horas após o exercício (Tabela 2).

Quando analisamos separadamente as mudanças nos biomarcadores urinários em 

homens e mulheres, os aumentos em IL18, microalbuminuria, calbidinas, TFF e β2M 
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apresentaram um padrão temporal similar e foram estatisticamente significantes para os 

dois sexos. 

UNGAL (mg/dl) aumentou significativamente em mulheres: basal 20,2; 2 horas 

38,9 e 24 horas 23,9; p<0,05 basal vs. 2 horas. Cinco mulheres tiveram valores de 

UNGAL acima 100 ng/mgCr duas horas após exercício. Em homens, UNGAL também 

aumentou: basal 17,3; 2 horas 26,8 e 24 horas 9,6; porém as diferenças não foram 

estatisticamente significantes (p=0,1004).
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5 Discussão

Os resultados deste estudo mostraram que uma única sessão HIIRT, com duração 

de apenas quatro minutos, aumentou significativa e precocemente marcadores de lesão 

muscular e renal. Os efeitos do HIIRT foram similares nos homens e nas mulheres, com 

exceção da CrS que demonstrou aumento significativo nos homens, mas não nas 

mulheres, e do UNGAL que aumentou significativamente nas mulheres, mas não nos 

homens. Não existem estudos semelhantes, analisando os efeitos do exercício resistido 

na função renal, para comparação. No entanto, há relatos de caso de IRA clínica, 

incluindo IRA dialítica e descrição de histologia renal de necrose tubular aguda, após 

exercício resistido de alta intensidade com séries longas de 100 ou mais abdominais30,31,

após sessões de treinamento com pesos ou da combinação de ambos32,33,60.

No presente estudo, encontramos elevação pequena, porém estatisticamente 

significante, da CrS 24 horas após exercício apenas nos homens. Em dois homens o 

aumento da CrS foi acima de 0,3 mg/dl em 24 horas, caracterizando IRA pelos critérios 

KDIGO. Poucos trabalhos prospectivos estudaram a associação de exercícios aeróbicos 

de longa duração com elevações de creatinina compatíveis com IRA pelas definições de 

AKIN e RIFLE. Estudos com corredores de maratona mostraram que 40 a 82% dos 

participantes analisados tiveram IRA pelos critérios AKIN24,34 e estudos com 

participantes de ultramaratona encontraram incidência de IRA de 38 a 85% pelos 

critérios AKIN ou RIFLE, entre os indivíduos analisados 21,25,35,36,37.

Os biomarcadores de lesão renal SNGAL, UNGAL, IL-18, calbindina, albumina, 

TFF-3 e β2M, aumentaram clara e significantemente duas horas após o HIIRT, porém, 
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como citado anteriormente, não existem estudos semelhantes para comparação. Existem

algumas evidências do aumento de biomarcadores de injuria renal aguda após corridas

de longa distância, incluindo cistatina C sérica, albuminuria e biomarcadores urinários 

(β2M, UNGAL, KIM-1, IL18, IL6 e TNF-α)24,34,90. Estudo prospectivo com 

maratonistas encontrou elevação nos níveis urinários de albumina, NGAL e IL18 com 

magnitude e cinética similar às elevações encontradas no nosso estudo (aumento 

minutos após a corrida e retorno aos valores basais 24 horas após exercício)24,34.

A elevação dos biomarcadores indicativos de lesão renal estrutural e de 

regeneração tubular observada neste estudo foi abaixo dos níveis geralmente observados 

em pacientes com IRA clínica e são indicativos da presença de estresse renal ou lesão 

renal de pequena intensidade91.

Os valores de UNGAL aumentaram aproximadamente duas vezes acima dos 

valores basais, e em cinco mulheres atingiram valores acima de 100 ng/mgCr, 

compatíveis com resultados obtidos em situação de IRA clínica92. O NGAL é uma 

proteína pequena (25 kDa), da família das lipocalinas, que possui função bacteriostática. 

Os neutrófilos, o útero, a próstata, as glândulas salivares, os pulmões, a traqueia, o 

estômago, o cólon e os rins produzem e expressam pequenos níveis de NGAL93. A

porção espessa da alça de Henle e as células do ducto colector são provavelmente os 

principais sítios renais de produção de NGAL94. O NGAL produzido em outros tecidos 

é filtrado pelo glomérulo e reabsorvido pelos túbulos proximais95. Os níveis de NGAL 

urinários em indivíduos saudáveis são de aproximadamente 20 ng/mL, como encontrado 

no nível basal no presente estudo94. Os genes de NGAL são expressos rapidamente após 

injúria renal96, e há evidências que o NGAL urinário aumenta em minutos a poucas 

horas após ocorrência de lesão renal isquêmica ou tóxica49,97. Por essas características, o 

NGAL tem sido apontado como marcador precoce de lesão estrutural renal92,93,96,97.
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Nossos resultados sugerem que HIIRT se associou a lesões renais na porção ascendente 

da alça de Henle ou no túbulo proximal, ou em ambos, uma vez que os níveis basais de 

UNGAL da população estudada eram normais e não existem outros fatores, como 

infecção ou aumento da produção extra-renal de NGAL, capazes de gerar confusão. O

resultado do presente estudo, do aumento de UNGAL ter sido estatisticamente 

significante apenas nas mulheres, é consistente com o fato de sua produção ser mais 

elevada nas mulheres do que nos homens98.

A IL-18 é uma citocina pleiotrópica (24 kDa) da família de citocinas IL-1, que 

regula a imunidade inata e adaptativa93. A IL-18 é expressa em vários tecidos e células, 

compreendendo monócitos, células de Kupffer, queratinócitos, osteoblastos, células do 

córtex adrenal, células epiteliais intestinais, células microgliais e fibroblastos sinoviais, 

células epiteliais tubulares proximais e células intercaladas dos ductos colectores93,99,100.

Os níveis aumentados de IL-18 geralmente ocorrem em processos inflamatórios 

endógenos, como sepse101. Esta citocina é considerada mediadora e biomarcadora para 

IRA102,103. Estudos demonstraram aumento de IL-18 urinário duas a três horas após 

exposição a agentes de contraste ou cisplatina em pacientes que desenvolveram 

IRA104,105 ou seis horas após lesão renal isquêmica102. No presente estudo, encontramos 

aumento precoce de IL-18 urinária, dissociado de outros fatores que podem aumentá-la

sistemicamente, como infecção. É improvável que a sessão de HIIRT tenha aumentado 

seus níveis plasmáticos, uma vez que os poucos estudos que avaliam os efeitos do 

exercício nos níveis sistêmicos de IL-18 não apresentaram alterações agudas e, na 

verdade, encontraram níveis reduzidos de IL-18 a médio e longo prazo106,107,108. Assim, 

os achados atuais sugerem que o aumento observado na IL-18 urinária é de fato 

atribuível a lesão tubular renal.
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O aumento da microalbuminúria tem sido associado a disfunção endotelial, 

inflamação sistêmica, lesão glomerular, lesão do túbulo proximal, doença renal crônica 

e IRA109,110,111,112,113. Estudo relatou aumento significativo da excreção urinária de 

albumina imediatamente após exercício114. É provável que o exercício extenuante 

realizado pelos participantes do estudo tenha causado esse aumento na albuminúria, 

fenômeno descrito anteriormente com exercício exaustivo e provavelmente associado a 

vasoconstricção renal e sistêmica, resposta aguda inflamatória e estresse oxidativo115.

A calbindina é uma pequena proteína, onipresente, da superfamília da troponina C, 

que funciona como um tampão e sensor de cálcio. Está presente em diversos tecidos e 

células, incluindo sub-populações de neurônios do sistemas nervoso central e periférico, 

células neuroendócrinas entéricas e células tubulares distais. A concentração urinária de 

calbindina aumenta rapidamente após lesão renal em modelos animais sépticos e 

nefrotóxicos e retorna aos níveis basais 24 horas após a injúria 116,117,118,119. O aumento 

de sua concentração urinária pode ser detectado duas horas após a injúria renal116,117,118.

Seu aumento no presente estudo sugere lesão das células do túbulo distal renal.

TFF3 é um pequeno hormônio peptídico (13,1 kDa) parte da “trefoil factor family” 

(compreendendo TFF 1, TFF 2 e TFF 3), expresso em células dos intestinos, cólon e

rim120,121. Nos seres humanos os TFFs são produzidos pelo trato urinário, e TFF3 

prevalece nas células dos túbulos proximal e distal e dos ductos coletores122. Os 

membros da família TFF desempenham papel fundamental na proteção e reparação das 

células epiteliais e mucosas, principalmente no sistema gastrointestinal121. Mais 

recentemente, o TFF3 foi considerado como parte das defesas regenerativas do 

rim123,124, provavelmente através da substituição de células renais, que se inicia muito 

rapidamente após o dano125 e como biomarcador de lesão renal aguda e 

crônica113,123,126,127. Em modelos animais, as alterações nos níveis urinários de TFF3 
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estão associadas a IRA128,129. Estudo clínico com grande número de participantes

sugeriu que níveis urinários de TFF3 elevados podem ser indicativos de reparo do 

epitélio tubular renal e de processo inflamatório124. Estudos em pacientes com 

transplante renal mostraram que os níveis de TFF3 aumentam instantaneamente após o 

transplante e depois caem nos sete dias subsequentes, independentemente da ocorrência 

de funcionamento tardio de enxerto129. O aumento rápido de TFF3 no presente estudo é 

provavelmente devido à lesão tubular proximal e distal induzida pelo HIIRT, e pode 

estar associado a início de processo regenerativo das células epiteliais. Um estudo 

prospectivo observacional em 22 corredores de maratona também encontrou aumento 

precoce nos biomarcadores de reparação tubular renal após exercício (glicoproteína 39 

da cartilagem humana - YKL-40 e proteína 1 quimioatratora de monócitos - MCP-1)24.

β2M é uma proteína (12kDa) gerada continuamente por todas as células nucleadas 

do organismo, livremente filtrada pelos glomérulos e quase totalmente (99,9% da 

proteína filtrada) reabsorvida e catabolizada no túbulo contornado proximal. A sua 

concentração urinária aumenta quando ocorre injúria tubular e/ou glomerular130,131.

Vários estudos revelaram sua capacidade de detectar lesões tubulares induzidas por 

nefrotoxinas em diferentes cenários clínicos132,133,134. No contexto do presente estudo, o 

aumento de β2M urinário provavelmente reflete lesão do túbulo proximal.

IRA e danos renais associados ao exercício extenuante podem ocorrer por

diferentes mecanismos, incluindo rabdomiólise, vasoconstrição sistêmica e renal, 

disfunção cardíaca, resposta inflamatória sistêmica e estresse oxidativo. Esses 

desencadeantes podem estar associados ou não a fatores de risco agravantes individuais, 

como desidratação, idade, nível de condicionamento físico, presença de miopatias 

genéticas, uso de antiinflamatórios não esteroidais, ingestão alcoólica abusiva, uso de 
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drogas recreativas, alta temperatura ambiental, presença de doenças infecciosas e 

intensidade do exercício19,35,36,39,56,115,135,136,137.

No presente estudo, o HIIRT induziu lesão muscular precoce e progressiva, como 

demonstrado pelas alterações significativas de CPK e mioglobina e na percepção de dor 

muscular. A rabdomiólise é causa potencial bem conhecida para a IRA, devido à 

nefrotoxicidade da mioglobina, vasoconstricção renal, inflamação sistêmica e do tecido 

renal causada por espécies reativas de oxigênio19,23,34,54,55,138,139,140. Há dados 

consistentes disponíveis sobre a ocorrência de rabdomiólise intensa associada ao 

exercício, com desfecho ou não de IRA clínica, após corridas de longa distância, triatlo 

e duatlo, spinning, HIIT, HIIRT, exercícios de levantamento de peso e de resistência

muscular15,28,30,31,32,33,39,45,60,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151.

Estudos epidemiológicos recentes revelaram que o número de pacientes 

hospitalizados com rabdomiólise induzida por exercício aumentou de forma 

surpreendente entre 2010-2011 e 2014-2015 (a maioria dos pacientes reportaram a 

prática de treinamento de força), com desfecho de até 6% de IRA. Os autores 

hipotetizaram que este crescimento na frequência de rabdomiólise induzida pelo 

exercício pode ser devido à crescente cultura de treinamento de alta intensidade e ao 

aumento da pressão social para se praticar exercício17,43. Existem também casos de 

rabdomiólise induzida por exercício extenuante severa caracterizada por níveis de CPK 

extremamente elevados, sem aumento simultâneo ou sequencial de CrS15,141,144,149.

Estudo realizado em hospitais de Melbourne na Austrália durante 12 meses identificou 

34 casos de rabdomiólise com CPK acima de 25.000 U/L, dentre eles doze foram 

causados por exercício extenuante, 10 casos por HIRT e os outros por maratona e 

ciclismo. Apesar dos altos valores de CPK nenhum dos pacientes desenvolveu IRA15.

No entanto, em praticamente todos os casos com CPK aumentado e CrS normal 



36 
 

relatados na literatura, os autores não avaliaram os novos biomarcadores indicativos de 

lesão renal. É concebível que a rabdomiólise grave possa promover injúria renal 

subclínica e lesão estrutural renal leve, sem alteração detectável na taxa de filtração 

glomerular. Consistentemente com esta hipótese, publicação recente descreveu um 

grupo de oito recrutas militares internados com rabdomiólise por esforço com valores 

normais de CrS e cistatina C, mas com aumento significativo no SNGAL, sugerindo

estresse renal, como ocorrido no presente estudo152.

Qual é o significado clínico dos achados do presente estudo? Os indivíduos que 

participaram do nosso estudo eram saudáveis, jovens, praticavam exercícios físicos 

regularmente e não apresentavam fatores de risco para lesão renal. Mesmo assim, o 

HIIRT indubitavelmente causou dano muscular e lesão renal subclínica. Esta situação 

coloca potencialmente esses indivíduos em situação mais vulnerável para lesão renal 

clinicamente significativa, se fatores de risco para a IRA, como desidratação, infecção 

sistêmica, uso de AINEs ou outros, forem somados. 

Nossos dados mostram efeitos agudos renais de uma única sessão de exercício 

resistido de alta intensidade e curta duração, seguidos de recuperação ou da queda da 

maioria desses marcadores após 24 horas. Os efeitos a longo prazo de lesões renais 

subclínicas semanais repetitivas em indivíduos que praticam exercícios de alta 

intensidade são desconhecidos. Essas lesões sucessivas podem ser prejudiciais ou,

alternativamente, é possível que por meio de adaptação favoreçam desenvolvimento de

resistência a lesões renais, como observado com o pré-condicionamento isquêmico 

remoto que preveniu a IRA, acelerou a recuperação renal e reduziu a incidência de 

eventos renais adversos em longo prazo em pacientes de alto risco para IRA submetidos 

a cirurgia cardíaca153,154. Do mesmo modo, exercícios extenuantes podem teoricamente 

induzir ou ativar as “heat shock protein”, um grupo de proteínas fundamentais na 
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preservação das proteínas e da homeostase celular28. Um número limitado de evidências 

mostra aumento precoce nos biomarcadores urinários de reparação renal e aumento dos 

níveis sanguíneos de “heat shock protein” (HSP70) após exercício extenuante24,155,156.

Os autores demonstraram que apesar dos danos musculares e resposta inflamatória 

aguda após o exercício, a HSP70 elevou-se significativamente na circulação, sugerindo 

possível efeito protetor. Por outro lado, também é possível que esse modelo de 

exercícios, quando praticado frequentemente e associado à resposta inadequada de 

reparação, possa causar sequelas como fibrose e progressão para DRC24.
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6 Conclusões 

Uma única sessão de HIIRT praticada por jovens saudáveis causou claramente 

dano muscular e aumento precoce de biomarcadores de lesão renal. Alguns indivíduos 

atingiram níveis de biomarcadores compatíveis com o diagnóstico de IRA em cenários 

clinicamente relevantes. 

Estes resultados mostram que exercícios de alta intensidade devem ser 

praticados sob a supervisão profissional, de forma gradual e adequada ao nível de 

condicionamento do indivíduo, que deve ser avisado sobre a possibilidade de 

rabdomiólise e orientado a evitar fatores de risco para IRA. Nossos resultados sugerem 

que exercícios de alta intensidade devem ser praticados com extrema cautela ou mesmo

evitados por indivíduos com alto risco para lesão renal.
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Anexos

Anexo A Termo de consentimento informado

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

______________________________________________________________________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL

1.NOME..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .....................................   SEXO :    .M □   F  □

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO............................................................................Nº.............. APTO:............

BAIRRO:.................................................................... CIDADE:......................................

CEP:.........................................               TELEFONE: DDD (............) .............................

2.RESPONSÁVEL LEGAL ...............................................................................................

.............................................................................................................................................

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc)........................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................               SEXO:  M □   F □  

DATA NASCIMENTO.: ....../......./......

ENDEREÇO:.....................................................................Nº.............APTO: ...................

BAIRRO:.......................................................CIDADE:.....................................................

CEP: .............................................TELEFONE: DDD (............).......................................
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DADOS SOBRE A PESQUISA

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Efeitos de um programa de 

treinamento intervalado de alta intensidade sobre a função renal

PESQUISADOR PRINCIPAL: Emmanuel de A. Burdmann

CARGO/FUNÇÃO: Professor Associado, Disciplina de Nefrologia INSCRIÇÃO 

CONSELHO REGIONAL MEDICINA Nº 34438

UNIDADE DO HCFMUSP: LIM 12

PESQUISADORA SECUNDÁRIA: Tania de Carvalho Spada

CARGO/FUNÇÃO: Mestranda, Disciplina de Nefrologia, FMUSP, INSCRIÇÃO 

CONSELHO REGIONAL EDUCAÇÃO FÍSICA Nº 064811G/ST

UNIDADE DO HCFMUSP: LIM 12

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:

RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO □

RISCO BAIXO □ RISCO MAIOR □

DURAÇÃO DA PESQUISA: o protocolo será realizado em três dias:

1. Dia antes da sessão de exercícios: explicação de como fazer os exercícios e orientação 

para não fazer exercícios durante este dia.  

2. Dia da sessão de exercícios: coleta de sangue e urina e preenchimento de questionários 

antes do exercício; realização do exercício; coleta de sangue e urina e preenchimento de 

questionários após o exercício.

3. Dia após a sessão de exercícios: coleta de sangue e urina e preenchimento de 

questionários antes do exercício.

Conclusão da pesquisa - dois anos.
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

1 – Desenho do estudo e objetivo (s): Essas informações estão sendo fornecidas para 

sua participação voluntária neste estudo, que visa avaliar se a realização de um 

protocolo de exercícios de alta intensidade e curta duração pode causar lesão muscular e 

renal. Para isso será realizada uma sessão de exercício e coletadas amostras de sangue e 

urina antes, duas horas e 24 horas após o exercício intenso. Os resultados do estudo 

serão importantes para conhecermos possíveis riscos deste modelo de treinamento

2 – Para isso serão realizados questionários sobre dor muscular, exames de sangue e 

urina antes, duas horas e 24 horas após o exercício intenso. 

3 – A sessão será composta por oito séries de exercícios de agachamento, com o maior 

número de repetições possíveis durante vinte segundos, com intervalo de descanso de 

dez segundos entre as séries. A sessão de exercícios, contando com o aquecimento, terá 

a duração de aproximadamente dez minutos. Antes, duas e 24 horas após o exercício 

serão realizados questionários para avalia a sua sensação de dor nos, com objetivo de 

relacionar a sua de dor com os resultados das dosagens laboratoriais. Antes, duas e 24 

horas após o exercício serão coletadas amostras de sangue (10 ml) e de urina (50 ml).

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3:

Você poderá sentir dor muscular durante e após a sessão de exercício. A colheita de 

sangue pode provocar dor e manchas roxas na pele (hematomas). 

Você foi convidado para participar por já fazer regularmente exercício físico, não 

apresentar doenças crônicas e não tomar medicamentos, fazendo com que a 

possibilidade da ocorrência de problemas durante ou após o teste seja muito pouco 

provável. No entanto, apesar de todos os cuidados prévios podem ocorrer resposta 

anormal da pressão arterial, alterações do ritmo do coração, tontura e câimbras e fadiga 

muscular. O risco da realização do protocolo TABATA é baixo. Este tipo de exercício é 

utilizado rotineiramente sem descrição de surgimento de problemas de maior gravidade, 

e você realizará a série de exercícios uma única vez durante o estudo.

5 – Benefícios para o participante: Não há benefício direto para o participante. Trata-se 

de estudo experimental testando a hipótese de que este tipo de exercício pode causar 
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lesão muscular e renal aguda. Somente no final do estudo poderemos concluir a 

presença de algum benefício, isto é evitar este tipo de exercício ou moderá-lo de acordo 

com o questionário de dor e os resultados dos exames laboratoriais, evitando assim 

lesões musculares e renais permanentes.

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

paciente pode optar: não há.

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

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é o Dr. Emmanuel A. Burdmann, que pode ser encontrado no endereço 

Avenida Dr. Arnaldo 441, sala 3304, telefone 30617343. A pesquisadora secundária é a 

Professora Tania C. Spada que pode ser encontrada na UNG, Praça Tereza Cristina 88, 

telefone 997996575. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP): Av. Dr. Arnaldo, 251 -

Cerqueira César - São Paulo - SP -21º andar – sala 36- CEP: 01246-000, Tel: 3893-

4401/4407 E-mail: cep.fm@usp.br 

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

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

Universidade.

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

participante.

10 – Você será informado sobre os resultados parciais das pesquisas, e resultados que 

sejam do conhecimento dos pesquisadores.

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

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

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa.

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

para esta pesquisa.
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13 – Possíveis danos causados pela pesquisa - Em caso de danos causados pela pesquisa 

você terá direito à indenização.

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

foram lidas para mim, descrevendo o estudo Efeitos de um programa de treinamento 

intervalado de alta intensidade sobre a função renal.

Eu discuti com a Professora Tania de Carvalho Spada (pesquisadora secundária) sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

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

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 

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

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu curso nesta Universidade.

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

Esclarecido deste participante para a participação neste estudo.

-------------------------------------------------------------------------

Assinatura do responsável pelo estudo

......................................................................

Data         /       /       
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Anexo B Escala CR10 de Borg

0 Absolutamente nada “Sem D”

0,3

0,5 Extremamente fraco Apenas perceptível

1 Muito fraco

1,5

2 Fraco Leve

2,5

3 Moderado

4

5 Forte

8

9

10 Extremamente forte “D Méx.”

• Máximo absoluto O mais intenso possível
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Anexo C Escala RPE de Borg

6 Sem nenhum esforço

7 Extremamente leve

8

9 Muito leve

10

11 Leve

12

13 Um pouco intenso

14

15 Intenso (pesado)

16

17 Muito intenso

18

19

20

Extremamente intenso

Máximo esforço
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Anexo D Instruções para os participantes sobre a preparação para a coleta de 

dados

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1. Não praticar atividades físicas 48 horas antecedentes aos exames de sangue e urina.

2. Não se alimentar com comidas pesadas nas quatro horas antecedentes às coletas de 

sangue e urina, ao se alimentar prefira frutas, suco de frutas natural, leite ou iogurte 

desnatado ou pão integral; 

3. Não tomar nenhum tipo de medicamento, incluindo analgésicos, relaxantes musculares 

e anti-inflamatórios durante a realização da pesquisa.

4. Não atrasar nos dias de coletas de sangue e urina, é extremamente importante chegar no 

horário, pois as amostras coletas devem ser centrifugadas o mais rápido possível para 

não degradarem.

5. Lembre-se que ao chegar à universidade, no horário marcado, já será realizada a coleta 

de urina, portanto, evite ir ao banheiro momentos antes de ir para o laboratório.
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Anexo E Ficha de coleta de dados

FICHA DE COLETA DE DADOS - INDIVÍDUO Nº ____

Nome:_________________________________________________________________

Endereço:______________________________________________________________

Cidade: _______________________ Nº:  ________     Bairro: ____________________

Telefone para contato: ___________________

Data de nascimento: _____________________      Altura: ________          Peso_______

PROTOCOLO EXPERIMENTAL

1ª Visita – Familiarização ao exercício e à escala de Borg

Data: ____/____/____

Técnica correta                  Técnica incorreta 

2ª Visita – Realização do exercício, coleta de sangue e urina e escala de Borg

Data: ____/____/____                    Escala RPE: __________

Horário da coleta de sangue e urina pré-exercício: _____:_____

Horário da realização do TABATA: _____:_____   

Horário da coleta de sangue e urina pós-exercício: _____:_____

Escala de CR-10:    Pré ______    /    2 horas após _____ / 24 hora após ________

Ocorrências durante o teste: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3ª Visita – Coleta de sangue e urina e escala de Borg

Data: ____/____/____

Horário da coleta de sangue e urina 24 horas após-exercício: _____:_____

Escala CR-10 ________
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