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Resumo: A doença renal crônica (DRC) é considerada como um dos principais 

problemas de saúde no mundo. Com intuito de analisar os efeitos de um protocolo 

fisioterapêutico na capacidade funcional, força muscular respiratória e qualidade de 

vida de pacientes renais crônicos, segue em andamento no Instituto de Nefrologia 

de Campinas um estudo de caso, com oito indivíduos submetidos a um protocolo de 

20 minutos de cinesioterapia motora associados à cinesioterapia respiratória e 10 

minutos de treinamento respiratório com o incentivador de carga alinear da marca 

Respirón® ou o incentivador de carga linear Threshold IMT, divididos entre os 

indivíduos da pesquisa. As intervenções são realizadas duas vezes por semana, 

iniciada em agosto de 2015 com as medidas avaliatórias da Pressão Inspiratória 

Máxima (PImáx) e Pressão Expiratória Máxima (PEmáx) medidas pelo 

manovacuômetro, a medida do Pico de Fluxo Expirado com o Peak Flow Meter  e o 

Questionário de Qualidade de Vida específico para população dialítica – Kidney 

Disease and Quality-of-Life Short-Form e permanecerá por um período de oito 

semanas. Esperamos como resultados a melhora da força muscular respiratória, 

qualidade de vida e capacidade funcional. Parcialmente apresentamos as 

características das amostras do projeto e as medidas respiratórias iniciais. 

Introdução 

A doença renal crônica (DRC) é a perda lenta, progressiva e irreversível das 

funções renais, e é considerada atualmente como um dos principais problemas de 

saúde no mundo, devido a uma complexa síndrome que provoca efeitos nos 

sistemas cardiovascular, nervoso, musculoesquelético, respiratório. Especificamente 

o sistema mais afetado. A limitação ao fluxo aéreo, desordens obstrutivas, 

diminuição da endurance e da força muscular respiratória, são as alterações 

pulmonares mais encontradas (KOVELIS et al., 2008; ROCHA et al., 2010). 

O tratamento hemodialítico é restritivo e torna as atividades dos pacientes 

com DRC limitada após o início do tratamento, contribuindo para o sedentarismo, 

redução da força muscular e outras comorbidades. Neste contexto, programas de 

treinamento vêm sendo introduzidos como uma terapêutica segura e eficaz, que 

pode melhorar as alterações psicológicas, fisiológicas e funcionais. (COELHO et al., 

2008; SOUZA et al., 2014;).  



 

 Objetivo 

Analisar os efeitos de um protocolo fisioterapêutico na capacidade funcional, 

força muscular respiratória e qualidade de vida de renais crônicos em hemodiálise.  

 

Metodologia 

O protocolo fisioterapêutico é realizado duas vezes por semana em um total 

de oito semanas, no Instituto de Nefrologia de Campinas. A manovacuometria com 

as medidas da Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) e Pressão Expiratória Máxima 

(PEmáx), o Peak Flow Meter com a medida de Pico de Fluxo Expirado e o 

Questionário de Qualidade de Vida específico para população dialítica – Kidney 

Disease and Quality-of-Life Short-Form (KDQOL-SF) foram utilizados como medidas 

de avaliação e serão reaplicados após as intervenções serão realizadas durante a 

hemodiálise com duração de 30 minutos, sendo divididas em 20 minutos de 

cinesioterapia motora composta de fortalecimento muscular com peso de 1kg para 

os membros inferiores e superior sem fístula arteriovenosa e exercícios metabólicos 

para extremidades, sendo estes exercícios associados à cinesioterapia respiratória, 

realizadas em três séries de 10 repetições com intervalos de 20 segundos. O 

restante do protocolo é voltado ao treinamento muscular respiratório com o 

incentivador respiratório de carga alinear da marca Respirón® e o incentivador de 

carga linear Threshold IMT divididos aleatoriamente entre os indivíduos da pesquisa, 

sendo realizadas 3 séries de 10 repetições com intervalo de 60 segundos entre as 

séries, em um total de 10 minutos. 

Desenvolvimento 

A pesquisa é composta por oito indivíduos com diagnóstico de DRC, em 

hemodiálise, que após triagem e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, tornaram-se aptos a participar da pesquisa que segue em andamento 

até a próxima avaliação. 

Resultados Preliminares 



A tabela e o gráfico apresentam as características das amostras do projeto e 

as medidas respiratórias iniciais. 

Variáveis N Média Mínimo Máximo 

Idade (anos) 8 59 43 76 

Tempo de HD (anos) 8 4,13 1 7 

Lista para Transplante 8 2 2 6 

Sexo 8 4 3masculino 5 feminino 

PI Máx (cmH²0) 8 -61,25 -15 -120 

PE Máx (cmH²0) 8 71,88 25 120 

Pico de Fluxo Expirado 8 282,5 200 330 
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