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Introdução. O sedentarismo é um dos principais fatores que influenciam nos altos índices de mortalidade devido a 
grande influência negativa sobre as doenças cardiovasculares. Estudos mostram que a realização de atividades físicas 
de quatro a cinco vezes na semana reduz cerca de 30% dos riscos de morte em pacientes submetidos à hemodiálise 
quando comparado a indivíduos sedentários. Objetivos. Identificar o nível de atividade física de pacientes diagnosti-
cados com a doença renal crônica em programa de hemodiálise. Método. Trata-se de um estudo de corte transversal 
descritivo realizado em dois centros de hemodiálise do estado de Alagoas, com pacientes com doença renal crônica, 
em programa de hemodiálise. Após o projeto ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Tiradentes, sob número de CAEE 40004414.5.0000.5641, foi aplicado pelo pesquisador um questionário de avaliação 
inicial com as seguintes variáveis: idade, gênero e tempo de hemodiálise, e o questionário International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) em sua versão curta no momento da hemodiálise para avaliação do nível de atividade física. Os 
pacientes foram classificados como muito ativo, ativo, irregularmente ativo ou sedentário, dependendo da frequência 
e duração das atividades realizadas na última semana. Os dados foram registrados em planilha no Microsoft Excel 
2010 e as variáveis apresentadas por média e desvio padrão. Resultados. Foram aplicados 247 questionários, 
sendo 146 (59,10%) em homens e 101 (40,90%) em mulheres, com idade média de 53,06±15,70 anos e tempo de 
hemodiálise de 43,79±45,92 meses. Foi observado que 1,61% desses pacientes eram muito ativos, 25,10% ativos, 
18,21% irregularmente ativos e 55,06% sedentários. Quando avaliados separadamente por meses de hemodiálise, 82 
pacientes apresentavam tempo de hemodiálise de 1-12, sendo que 62,19% se encontravam sedentários, 32 pacientes 
estavam entre 13-24 meses de hemodiálise, sendo 46,87% sedentários, 39 pacientes estavam entre 25-36 meses de 
hemodiálise, com 51,28% dos pacientes sedentários, 22 pacientes estavam entre 37-48 meses de hemodiálise, sendo 
50% sedentários e 72 pacientes estavam acima de 48 meses de hemodiálise, com 54,16% sedentários. Conclusão. 
Os resultados do presente trabalho demonstraram que a maioria dos pacientes em hemodiálise são sedentários e, 
quando comparados pelo tempo de hemodiálise, o primeiro ano apresentou maior percentual de sedentários. Acredita-
se que tal achado pode ter ocorrido devido mudança nos hábitos de vida desses indivíduos.
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