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Introdução: A fístula arteriovenosa (FAV) é considerada o padrão-ouro para o acesso vascular durante a 
hemodiálise.  Esta estrutura deve apresentar alto fluxo, grande calibre e ser resistente para que as paredes não 
se rompam com facilidade e permita o acesso da agulha no momento da hemodiálise. A avaliação e o acompa-
nhamento da FAV são realizados através da ultrassonografia, para identificar a anatomia das artérias e veias, as 
quais teriam sua maturação alcançada com exercícios através de treinamento físico.  Objetivo: Averiguar a 
eficácia dos exercícios de membro superior homolateral à fístula para estimular a maturação da FAV no paciente 
com doença renal crônica (DRC). Método: Foi realizada uma revisão sistemática. Entre fevereiro a agosto de 
2015 foram acessadas eletronicamente as bases de dados Pubmed, CINAHL, Web of Science, Scopus, Lilacs, 
Scielo, Central, assim como Banco de Teses e Dissertações IBICT. A busca foi realizada com os descritores 
“kidney disease”, “exercise therapy” and “arteriousvenous fistule”. Não houve restrição linguística e nem de ano 
de publicação. A revisão sistemática foi registrada no PROSPERO N° CRD42015024524. Critérios de inclusão 
eram ensaios clínicos e estudos quase-experimentais em que foram realizados exercícios com bolas, elásticos, 
halteres e handgrip no membro superior homolateral durante o processo de maturação da FAV, pacientes adultos 
com DRC no estágio V de acordo com o KDIGO. As medidas de desfechos foram a maturação da FAV (aumento 
do diâmetro da veia, taxa de fluxo sanguíneo e espessura da parede da veia) diagnosticados pela ultrassonogra-
fia. O risco de viés e a qualidade dos estudos foram avaliadas através da ferramenta GRADE. Resultados: 
No total, três artigos envolvendo 94 participantes foram selecionados. Os autores relataram benefícios dos 
exercícios nos desfechos estudados entre os grupos. A variabilidade e a baixa qualidade dos itens, pontuados 
pelo GRADE, dificultaram a avaliação da confiabilidade e generalização dos resultados observados. Tais estu-
dos apresentaram de moderado a alto risco de viés, resultando em muito baixa qualidade da evidência, o que é 
comprovado tanto pelas limitações metodológicas dos estudos, quanto pela diferença nos grupos comparados, 
tornando inviável a construção de uma metanálise. Conclusão: Os efeitos do treinamento físico para matu-
ração da FAV ainda não estão claros. Não há evidência suficiente para incorporar treinamento físico no membro 
superior homolateral à FAV para acelerar este processo. Ensaios clínicos desenhados e desenvolvidos com 
maior rigor metodológico são necessários para determinar a dose de prescrição de exercícios e identificar os 
benefícios nesses pacientes.

Descritores: Fístula; Velocidade do fluxo sanguíneo; Ultrassonografia. 
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