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Introdução. A doença renal crônica (DRC) acomete cada vez mais indivíduos em todo o mundo, com repercussões 
em várias esferas. O sistema musculoesquelético é um dos segmentos que mais apresenta alterações, tanto em sua es-
trutura quanto em sua função, comprometendo a qualidade de vida destes pacientes. Objetivos. Verificar a amplitude 
de movimento (ADM) e o comprometimento funcional, de pacientes portadores de DRC, antes e depois da aplicação de 
alguns recursos cinesioterapêuticos, no período transdialítico, visando melhorias ao paciente renal crônico. Método. 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa do tipo clínica, experimental, descritiva e exploratória. Os 24 participantes que 
compuseram a amostra, foram divididos em dois grupos, um de intervenção e outro controle. Os dados demográfi-
cos foram obtidos através de questionário estruturado. Os pacientes selecionados responderam ao Kidney Diese and 
Quality-of-Life Short-Form (KDQOL–SFTM) e foram submetidos a pré-testes funcionais para membros superiores e 
inferiores e avaliação goniométrica para o segmento com dor. As condutas fisioterapêuticas foram aplicadas durante 
a sessão transdialítica, de forma evolutiva e individualizada. As intervenções realizadas durante seis semanas (duas 
vezes por semana). Após este período, os pacientes foram reavaliados. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética e 
pesquisa do Hospital Agamenon Magalhães (CAAE 52593). Na análise estatística foram utilizados testes paramétricos 
e não paramétricos, quantitativos e qualitativos. Resultados. O grupo intervenção foi composto por 12 pacientes, de 
ambos os sexos. Nele o percentual de comprometimento funcional reduziu de 91,7% para 16,7%, assim como a perda 
de ADM, minimizada de 66,7% para 16,7%. Neste grupo também houve elevação das médias dos domínios físico, de 
dor e saúde geral do KDQOL-SF, demonstrando a influência positiva da fisioterapia sobre a qualidade de vida destes 
indivíduos. Conclusão. Após a implantação das intervenções fisioterapêuticas, observou-se a melhora do quadro 
álgico, da amplitude de movimento, da funcionalidade dos participantes. Quanto à qualidade de vida, houve melhora 
nos domínios relacionados às atividades funcionais e álgicas.
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