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Introdução. Os pacientes com Doença Renal Crônica em hemodiálise (HD) apresentam limitações de capacidade 
funcional, redução da qualidade de vida, déficits motores e redução de limiares respiratórios provenientes da HD. A fisio-
terapia no período intradialitico pode favorecer o aumento da capacidade do exercício, a melhora da qualidade de vida, 
redução dos efeitos colaterais das doenças secundárias e associativas da DRC, aumento da força muscular respiratória 
e periférica. Objetivos. Avaliar a eficácia do treinamento muscular respiratório e periférico em pacientes com DRC, 
submetidos à HD. Método. Ensaio clínico controlado com indivíduos em HD, selecionados aleatoriamente por sorteio 
em dois grupos: controle e intervenção. Os instrumentos de avaliação utilizados foram: Questionário de Qualidade de 
Vida do Paciente Renal, Teste de Caminhada de 6 min, manovacuometria, para aferir as pressões máximas inspiratóri-
as (Pimax) e expiratórias (Pemax), teste de 1 RM para força muscular periférica de quadríceps, realizados no início, 
metade e final do estudo. O intervenção foi composta de treinamento muscular respiratório e periférico por 3 meses, 
durante 30 minutos nos 3 dias de HD, após 30 minutos do inicio da HD. O treinamento muscular periférico (TMP) foi rea-
lizado com a estimulação elétrica funcional (FES), 20 minutos em ventre muscular e ponto motor de quadríceps asso-
ciado ao movimento de flexão de quadril bilateralmente e ativo; combinado ao treinamento muscular respiratório (TMR), 
que foi utilizado Treshold IMT, com 30% da pimax da manovacuometria, por 30 minutos. CAEE - 12303813.7.0000.5311 
Resultados. Dos 17 indivíduos que fizeram parte desse estudo, 11 eram homens e 6 mulheres, com média de idade 
de 54,4±16 [24-84] anos, sendo 64,7% da raça branca e 35,3% da raça parda. Os resultados demonstraram aumento 
significativo da variável Pimax com (p=0,01) e Pemax (p=0,02) para o grupo intervenção no pré e pós intervenção, as 
demais variáveis de qualidade de vida, capacidade funcional e força muscular periférica não apresentaram significância 
tanto pré e pós intervenção bem como entre os grupos. Conclusão. A fisioterapia, através do protocolo de trei-
namento muscular respiratório adotado, contribuiu para uma melhora da força muscular inspiratória e expiratória de 
pacientes renais crônicos submetidos à HD.
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