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 Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) leva ao acúmulo de toxinas urêmicas no organismo do paciente 
gerando estresse oxidativo, o qual leva à oxidação de proteínas, lipídios ou DNA. Objetivo: Avaliar o efeito da 
estimulação elétrica funcional (EEF) intradialítica sobre o dano ao DNA de pacientes com IRC através de um ensaio 
clínico randomizado. Paciente: Participaram do estudo 21 pacientes com IRC e em hemodiálise (HD) por mais de 
três meses, com taxa de redução da ureia ≥ 65% e de ambos os sexos. Estes foram recrutados da Policlínica Santa 
Clara da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA). Métodos: Os pacientes foram randomi-
zados em grupo controle (GC=10) e grupo estimulação elétrica funcional (GEEF=11). Os grupos foram avaliados pre-
viamente ao seguimento, após 4 semanas e após 8 semanas para análise do dano ao DNA no sangue dos pacientes, 
realizada através do ensaio do cometa alcalino. As coletas de sangue ocorreram previamente à 2ª sessão semanal de 
HD. Apenas o GEEF recebeu a estimulação elétrica no músculo quadríceps durante a sessão de HD, por 8 semanas. 
Os dados foram analisados por ANOVA de uma via, post hoc de Tukey, expressos como média±SEM, com p<0,05. 
Resultados: Houve redução do dano ao DNA no GEEF após 4 (99,5±6,6 vs 47,9±4,3; p<0,05) e 8 (99,5±6,6 vs 
19.8±2; p<0,05) semanas de EEF em relação à análise anterior ao seguimento, e esta diferença também foi significativa 
quando comparado ao GC para os mesmos períodos de intervenção respectivamente (GC: 84±15 vs GEEF: 47,9±4,3 
e GC:76,4±11,7 vs GEEF: 19.8±2; p<0,05). Conclusão: A estimulação elétrica funcional intradialítica reduz o dano 
ao DNA do sangue de pacientes com IRC.
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