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Introdução: Pacientes com doença renal crônica (DRC) submetidos a hemodiálise (HD) não participam de progra-
mas de exercício físico em seu dia a dia, nem aceitam programas que exijam esforço físico adicional. A vibração de cor-
po inteiro (VCI) pode se apresentar como forma alternativa de treinamento para pacientes com doença crônica e intoler-
antes a esforço físico. Objetivo: avaliar a eficácia do treinamento com VCI em DRC em HD, no período interdialítico. 
Materiais e Métodos: Ensaio clínico controlado e randomizado, triplo cego (CAAE: 35872014.8.0000.5208 e 
registro no Clinical Trial NCT02413073), desenvolvido com 16 pacientes com DRC, de ambos os sexos e idade acima 
de 40 anos, alocados no grupo VCI e no grupo Sham. Protocolo desenvolvido 2 vezes por semana, durante 12 sema-
nas, em dias alternados à HD. Desfecho primário: força muscular dos extensores do joelho (dinamômetro de tração) e 
os secundários: espessura do quadríceps (ultrassonografia), equilíbrio postural (Balance Biodex), capacidade funcional 
(Teste de caminhada de seis minutos – TC6min) e qualidade de vida (Questionário KDQOL). Análise estatística: 
A normalidade e homogeneidade de variâncias foram avaliadas através dos testes de Shapiro-Wilk e de Levene re-
spectivamente. As comparações entre os grupos foram realizadas através do teste t de Student para amostras depend-
entes e independentes ou o teste de Mann-Whitney. Resultados: A força muscular de extensores de joelho (Grupo 
VCI 357,72 ± 90,09N; Grupo Sham 240,46 ± 68N; p=0,010) e a distância percorrida no TC6min (Grupo VCI 550,75 ± 
54,58m; Grupo Sham 479,63 ± 68,53m; p=0,038) melhoraram ao final do treinamento para o grupo VCI. A espessura 
de quadríceps, o equilíbrio postural e a qualidade de vida não se modificaram ao final do treinamento. Conclusão: 
O programa de VCI mostrou-se eficaz, seguro e bem aceito pelos indivíduos tratados e pode se apresentar como 
forma alternativa de treinamento físico para os pacientes incapacitados e com doenças crônicas como a DRC. Estudos 
adicionais necessitam ser realizados com amostra maior a fim de se verificar a eficácia da VCI sobre a espessura do 
quadríceps, equilíbrio e qualidade de vida nesses pacientes.
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