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Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) trata-se de uma síndrome clínica decorrente da perda lenta, pro-
gressiva e irreversível das funções renais, excreção, filtração e secreção. Em sua fase terminal, a hemodiálise 
ou a diálise peritoneal são necessárias para a sobrevivência, até que se submeta ao transplante renal. A longo 
prazo a hemodiálise promove a degradação da musculatura, decorrente da proteólise, favorecendo a fraqueza 
muscular generalizada. Objetivo: O propósito do presente estudo foi analisar a força muscular respiratória em 
pacientes transplantados renais. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo transversal analítico (CEP, 
protocolo número 1.250.305), a amostra foi obtida por conveniência, de forma não probabilística, constituída 
por 11 participantes, com idade entre 40-59 anos, sendo 8 mulheres e 3 homens, atendidos no Centro Integrado 
de Saúde da Universidade Potiguar (UnP), Natal, Rio Grande do Norte. Os instrumentos de coleta utilizados 
foram: ficha de avaliação; manovacuômetro digital (MVD-Globalmed); e balança com estadiômetro. A coleta dos 
dados se deu em um encontro, no laboratório da Fisioterapia respiratória da Universidade Potiguar, no período 
entre outubro a novembro de 2015, com um tempo médio de 60 minutos. Todas as medidas da força muscular 
respiratória foram realizadas pelo mesmo avaliador, no horário da tarde, individualmente, em local reservado e 
na mesma ocasião, conforme as diretrizes nacionais e internacionais para testes de função pulmonar. Os dados 
obtidos foram analisados de forma descritiva para observação da frequência e distribuição em média e desvio 
padrão de cada variável e apresentados em forma de tabelas e gráficos. Os valores obtidos das pressões ex-
piratória (PEmáx) e inspiratória (PImáx) máximas, foram comparados aos previstos para Neder et. al., (1999) 
e Black e Hyatt (1969). Resultados: Dos 11 participantes do estudo, 10 estavam com o Índice de Massa 
Corpórea acima do normal. Quando os valores obtidos das pressões estáticas máximas foram comparados aos 
previstos por Neder et al. (1999) e Black e Hyatt (1969), foi observado que para PImáx, 8 participantes apre-
sentaram valores abaixo do previsto. No entanto, para a PEmáx, quando comparados aos preditos por Neder 
et al. (1999), os mesmos 8 participantes apresentaram valores abaixo da normalidade. Todos os participantes 
apresentaram a PEmáx abaixo do predito por Black e Hyatt (1969). Conclusões: Na amostra analisada os pa-
cientes apresentaram comprometimento da força muscular respiratória, quando comparados a um dos padrões 
de normalidade utilizados para a população brasileira, o de Néder et al. (1999), bem como para a população 
americana.
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