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Introdução: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) acomete diversos sistemas fisiológicos do indivíduo, dentre eles: renal, 

cardiovascular, respiratório e musculoesquelético, visto isso, vê-se a necessidade de intervenções que retardem o 

progresso dessa doença. Objetivo: analisar se o protocolo fisioterapêutico proposto durante a hemodiálise (HD) 

aumenta a força de extensores de joelho, de preensão palmar, da musculatura respiratória, a função pulmonar e a 

capacidade funcional de indivíduos com IRC. Método: Trata-se de um estudo quase-experimental do tipo antes e 

depois, contendo 11 indivíduos (49,2±8,6 anos) com diagnóstico de IRC em tratamento hemodialítico (média de 32 

meses de tratamento). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (1.941.876). O protocolo foi realizado 

durante as duas primeiras horas da HD, 3 vezes por semana, durante 8 semanas, e foi constituído por exercícios 

respiratórios, exercício aeróbio e eletroestimulação RUSSA associado a exercícios resistidos de membros superiores e 

inferiores. Os desfechos primários, verificados antes e após o período de intervenção, foram: força muscular de 

extensores de joelho e de preensão palmar, avaliados pela dinamometria; força muscular respiratória pelas pressões 

inspiratórias e expiratórias máximas através da manovacuometria; a função pulmonar, através das variáveis 

espirométricas de Capacidade Vital Forçada (CVF) e Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1); e 

capacidade funcional, através da distância percorrida pelo teste de caminhada de seis minutos. Para análise estatística, 

foi realizado teste T de Student e teste de Wilcoxon, considerando nível de significância de 5%. Resultados: Houve 

aumento significante da força de extensores de joelho [20,2±4,19 - 24,3±6,5 (IC95% -16,56 a -1,4); p= 0.025; D 

Cohen=0,76], da força muscular expiratória [102,72±29,44 -120±29,32 (IC95% -29,78 a -4,76); p= 0,012; D 

Cohen=0,58], e da força de preensão palmar [31,09±9,12 - 36±9,93 (IC95% -7,16 a -2,65); p= 0,001; D Cohen=0,51], 

além do aumento da capacidade funcional [385,09±91,57 - 462,54±95,03 (IC95%-139,13 a -15,77); p= 0.009; D 

Cohen=0,83]. Houve melhora das variáveis espirométricas, CVF [4,32±1,11 – 4,33±1,27 (IC95% -0,60 a 0,61); p= 0,979; 

D Cohen=0,008] e VEF1 [3,06±0,86 – 3,19±0,97 (IC95% -0,53 a 0,26); p= 0,472; D Cohen=0,14], e da pressão 



inspiratória máxima [90,45±38,23 – 94,54±27,33 (IC95% -24,40 a 16,22); p= 0,663; D Cohen=0,12], porém sem 

diferença estatisticamente significante. Conclusão: O protocolo fisioterapêutico proposto é eficaz no aumento da força 

muscular de extensores de joelho, de preensão palmar e da musculatura expiratória, além de promover aumento da 

capacidade funcional de indivíduos com IRC em HD.
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