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Introdução. A presença da síndrome urêmica na doença renal crônica (DRC) acarreta disfunção em diversos sis-
temas, incluindo o sistema musculoesquelético e respiratório. A fraqueza muscular inspiratória em doentes renais foi 
relatada em estudos prévios através de medidas de pressão inspiratória máxima (PImáx), mas não foi avaliado se 
existe redução da espessura de músculos respiratórios ou déficit de deslocamento do diafragma que se relacionem a 
essa disfunção. Objetivos. Comparar a espessura e mobilidade diafragmática (MD) de doentes renais crônicos com 
e sem fraqueza muscular inspiratória. Método. Estudo transversal, com 28 pacientes com DRC, que realizassem 
hemodiálise (HD) há pelo menos um ano e não apresentassem qualquer doença respiratória ou musculoesquelética 
associada. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa institucional (CAAE 48538315.4.0000.5208). Os 
pacientes tiveram avaliados, cerca de 24h após a sessão de HD, a pressão inspiratória máxima - PImáx (manovacu-
ometro), a espessura e mobilidade diafragmática (ultrassonografia). Para classificação de fraqueza muscula inspiratória, 
foram considerados PImáx<80cmH2O para homens e <60cmH2O para mulheres, e então os pacientes foram divididos 
em Grupo com Fraqueza (GCF) e Grupo sem Fraqueza (GSF). A MD foi avaliada durante a respiração profunda e a es-
pessura diafragmática foi avaliada em dois momentos, com o diafragma relaxado (capacidade residual funcional-CRF) 
e contraído (capacidade pulmonar total-CPT). As comparações entre os grupos foram realizadas através do teste t de 
Student para amostras independentes e/ou teste de Mann-Whitney e analisadas através do software SPSS versão 19, 
considerando p<0,05. Resultados. Os participantes apresentaram idade média de 47,6±10 anos e tempo de DRC 
de 76,6±52 meses, dezesseis deles apresentaram fraqueza muscular inspiratória (57,1%) e doze não apresentaram 
(42,8%). A espessura do diafragma relaxado (GCF=1,8±0,4mm, GSF=2,1±0,2mm, IC95% 0,04 a 0,56, p=0,043) e 
do diafragma contraído (GCF=4,3±1,0mm, GSF=5,1±0,9mm, IC95% 0,05 a 1,55, p=0,048) foi menor no grupo com 
fraqueza inspiratória. Não foi observada diferença quanto a MD (GCF=58,8±12,6mm, GSF=65,9±12,9mm, IC95% -2,89 
a 17,09, p=0,162) entre os grupos. Conclusão. A MD não apresentou diferença entre os grupos, de forma que o 
deslocamento do diafragma não parece influenciar diretamente na força inspiratória dessa população. Já a redução da 
espessura diafragmática tanto durante o relaxamento, quanto durante a contração nos pacientes com fraqueza apon-
tam para uma associação entre redução da força muscular inspiratória e a perda de massa muscular nestes pacientes, 
que tipicamente sofrem efeito da desnutrição e sedentarismo.
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