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RESUMO 
 
A hemodiálise a longo prazo pode levar a uma série de complicações, tem declínio 
na qualidade de vida e o que leva aos pacientes que realizam tal procedimento 
necessitem sempre dos serviços de saúde. A fisioterapia é um recurso importante na 
promoção e reabilitação de muitas patologias o que pode ajudar na prevenção das 
conseqüências trazidas pela hemodiálise. Este estudo tem como objetivo 
sistematizar o conhecimento sobre os benefícios da fisioterapia em pacientes que 
fazem hemodiálise. Estudo de revisão de literatura, onde a pesquisa foi realizada 
nas bases de dados: National Center for biotechnologyinformation(NCBI/PUBMED), 
PERIODICO CAPES, MEDLINE onde foram selecionados 13 artigos originais. 
Conclui-se que a Fisioterapia trás diversos benefícios na qualidade de vida, aumento 
de força muscular, reduz dor, freqüência cardíaca e freqüência respiratória, o que 
leva a melhora nas AVD's, porém novos estudos são importantes já que é crescente 
o número de pacientes que são sujeitos ao tratamento da hemodiálise. 
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1Bacharel em Fisioterapia. E-mail: luanaslins@gmail.com 

Artigo apresentado a Atualiza Cursos, como requisito parcial para obtenção do título deespecialista 
em Fisioterapia em UTI, sob a orientação do professor Max Lima .Salvador,2016. 
 



2 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A hemodiálise (HD) é um procedimento no qual um circuito extracorpóreo, através 

de uma membrana semipermeável formada por um conjunto de filtros capilares 

realiza a filtração de resíduos e excesso de líquido que após essa filtração o sangue 

limpo retorna para o paciente pelo acesso vascular. Este acesso geralmente 

localizado em braço ou perna ou através de um cateter que pode ser colocado em 

uma veia do pescoço, tórax ou virilha. Este procedimento ajuda no controle da 

pressão arterial (PA), e no equilíbrio de substancias como uréia, creatinina, sódio, 

potássio (PADULLA et al., 2011; CHEN et al, 2013; FREIRE et al. 2013). 

 

A HD é recomendada para pacientes que insuficiência renal aguda ou crônicas 

graves, pois só é indicada quando os remédios não estão fazendo mais efeitos ou 

quando a doença progride. A longo prazo a HD pode levar a uma série de 

complicações como hipotensão, perda de massa muscular, anemia, desnutrição 

protéica,  imunodeficiência, prurido, câimbras, dores lombares ou precordiais, 

tendências hemorrágicas, febre e calafrios. Pacientes que fazem a HD tem perda na 

qualidade de vida e necessitam sempre dos serviços de saúde(TERRA et al, 2010; 

MATTOS; MARUYAMA, 2010). 

 

A insuficiência renal aguda é uma síndrome que tem como característica clínica a 

perda da função dos rins de filtrarem líquidos do sangue, resíduos e pode levar a um 

desequilíbrio. Esta geralmente acontece em pacientes que já estão em internação 

no hospital e está associada a mortalidade e morbidade, dependendo do estado de 

saúde do paciente. Tem etiologia multifatorial e tem como alguns dos seus sintomas 

a diminuição na produção de urina, retenção hídrica e edemas em membros 

inferiores, sonolência, convulsões etc (ARAKAKI; MANUEL 2003; SANTOS et. al 

2004; TANIGUCHI et al., 2007). 

 

A doença renal crônica (DRC) é a síndrome caracterizada pela perda lenta, 

progressiva e irreversível da funcionalidade renal como resultado da morte dos 

néfrons e diminuição da filtração glomerular (Taxa de Filtração Glomerular menor 

que 60mL/min/1,73 m2 por um período superior a 3 meses e abaixo de 

15mL/min/1,73m2 é denominado falência renal). A falência renal é o estágio da 
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doença onde o paciente é encaminhado para a e hemodiálise e tem como 

complicações anemia, desnutrição, acidose metabólica. A DRC tem como principais 

fatores de risco a hipertensão, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, 

idade.(SILVA, et al., 2013; BASTOS et al., 2010; HIGA et al, 2007) 

 

A hemodiálise a longo prazo trás conseqüências que levam ao declínio funcional, 

social dos pacientes que a realizam. A fisioterapia é um recurso importante na 

promoção e reabilitação de muitas patologias, porém ainda existe receio de se fazer 

tal recurso em pacientes que realizam a hemodiálise, por geralmente serem 

pacientes graves.  Estudos mostram que a fisioterapia trás benefícios na qualidade 

de vida, aumento de força muscular, reduz dor, FC e FR, o que leva a melhora nas 

suas AVD's. Este estudo demonstra-se relevante por apontar os benefícios da 

fisioterapia como um recurso para pacientes que fazem hemodiálise e tem como 

objetivo sistematizar o conhecimento sobre os benefícios da fisioterapia em 

pacientes que fazem hemodiálise. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, onde a pesquisa foi realizada nas 

bases de dados: National Center for biotechnologyinformation(NCBI/PUBMED), 

PERIODICO CAPES, MEDLINE Foi realizado busca eletrônica de artigos a partir do 

cruzamento das palavras-chave: Fisioterapia, hemodiálise (HD), doença renal 

crônica (DRC) e seus correlatos na língua inglesa. 

 

Os critérios de inclusão foram os estudos que tratassem sobre a fisioterapia em 

pacientes que fazem HD e como critérios de exclusão os artigos que citavam 

procedimento cirúrgico, tratamento farmacológico dissociado da fisioterapia, que os 

pacientes não realizassem hemodiálise. A seleção ocorreu de Abril a Junho de 2016, 

na qual foi dada a preferência às publicações de 2010 a Junho de 2016. Os textos 

foram analisados e sintetizados de forma reflexiva a fim de obter informações 

consistentes. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSAO 

 

Foram encontrados nas bases de dados e busca manual 37 artigos que preenchiam 

os critérios de inclusão para o estudo. Dentre esses, foram excluídos 24 estudos por 

não tratarem de forma direta sobre o tema. Desta forma, para compor esta revisão 

foram selecionados 13 artigos. 

 

Quanto as características metodológicas, 4 eram relatos de casos, 09 eram ensaios 

clínicos. Desses estudos cinco estavam em língua inglesa, e dez estavam em língua 

portuguesa. As características metodológicas deste estudo estão descritos na 

Tabela I. 

 

A hemodiálise é um procedimento invasivo que leva a limitações e declínio nos 

estados de saúde mental, física, funcional como também na interação social. 

Pacientes que necessitam de tal procedimento já estão com um estado de saúde 

prejudicado, já que sua função renal está prejudicada. Devido as complicações 

trazidas pela hemodiálise a fisioterapia entraria como recurso preventivo, com o 

objetivo de retardar os efeitos deletérios dos sistemas como também ajudaria na 

saúde mental, social dos pacientes que realizam HD. 

 

Terra et al. (2010), realizaram um estudo onde aplicaram um questionário para 30 

pacientes que faziam hemodiálise com o objetivo de conhecer as principais 

complicações apresentadas por doentes renais crônicos no momento da HD. Eles 

concluíram que as principais complicações apresentadas foram hipotensão arterial 

seguida de vômito, tontura, cefaléia, hipertensão arterial e arritmia cardíaca. Alem 

destas outras enfermidades apareceram como: hipoglicemia, desmaio, fraqueza, 

câimbras, sudorese, dor estomacal, infarto e dispnéia. 

 

A HD ajuda na preservação dos pacientes com doença renal crônica, porém devido 

a vários fatores fisiológicos, estes acabam por ter uma grande perde muscular o que 

o predispõem a fadiga aumento de freqüência e trabalho respiratório. Pacientes que 

fazem HD apresentam também alterações respiratórias em sua fisiologia, as mais 

seqüentes são a perda muscular respiratória e as alterações de desordens 

obstrutivas (limitação do fluxo aéreo nas vias aéreas distais) a capacidade de 
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difusão pulmonar reduz. Foi observado uma redução no consumo de oxigênio da 

PIMAX e da PEMAX (SILVA et. al 2010; ROCHA, MAGALHAES, LIMA, 2010). 

 

Vieira et al (2005) e colaboradores afirmam em seu estudo que os pacientes que 

realizam a HD há um grande período sofrem disfunções musculoesqueléticas dentre 

elas as principais são: artralgia, ombro doloroso, síndrome do túnel do carpo e dedo 

em gatilho, artrite induzida por cristais, necrose avascular, artrite séptica,fraqueza 

muscular e cãibras musculares.estas complicações acabam interferindo nas 

atividade de vida diária dos pacientes como também na sua funcionalidade.  

 

No seu estudo Soares et al (2011) relata que a capacidade funcional dos pacientes 

que receberam tratamento fisioterapêutico teve uma significativa melhora, as 

câimbras apresentadas em MMII pelos pacientes no inicio do estudo tiveram 

redução, seu limite de dor aumentou, melhora na qualidade de vida porem o estado 

geral de saúde não teve uma notável alteração. Já no estudo de Dziubek et. al. 

(2015) que tinha como objetivo ver os efeitos dos exercícios aquáticos na aptidão 

física e função muscular nos pacientes dialíticos, observou que os pacientes tiveram 

uma melhoria tanto na aptidão física como na flexibilidade e na função muscular. 

 

Pacientes dialíticos tem sua função pulmonar alterada e as principais conseqüências 

são as de desordens obstrutivas, baseado nisso Silva et. al (2010), realizou um 

estudo onde 15 pacientes foram submetidos a treinamento muscular inspiratório, 

onde um dos testes foi a caminhada de seis minutos e apos oito semanas os 

pacientes tiveram uma distancia percorrida maior do que quando iniciado o estudo. 

Em outro estudo Silva et. al (2013) observou em cinqüenta e seis pacientes durante 

16 semanas o efeito da fisioterapia em pacientes com DRC que faziam hemodiálise, 

estes pacientes também tiveram aumento na distancia percorrida no TC6M, força 

muscular do músculo quadríceps, melhora na capacidade funcional, e redução da 

freqüência cardíaca e freqüência respiratória. 

 

 

  



Tabela I. Características metodológicas dos artigos sobre os benefícios que a fisioterapia trás para pacientes que fazem 

hemodiálise. 

Autores e Ano 
de Publicação 

Tipo de 
estudo 

Objetivo Instrumentos Características 
Sócio 

demográficas 

Conclusões 

HIGA K. et. al 2007 Pesquisa 
quantitativa 

Analisar a QV de 
pacientes com IRC, em 
tratamento de 
hemodiálise 

Questionário 
WHOQOL 

20 pacientes 
escolhidos 
aleatoriamente 

Os melhores resultadosobtidos pertencem aos 
domínios psicológico e social, relacionados à 
crença na cura para a insuficiência renal crônica 
através de um transplanterenal,proporcionando aos 
pacientes confiança no processo dialítico. 

MATTOS 
M.;MARUYAMA S. 
2010 

Estudo de 
caso 

Compreender a 
experiência de 
adoecimento de uma 
pessoa com doença 
renal crônica em 
hemodiálise. 

Entrevista com o 
paciente. 

1 paciente com 
doença renal crônica 
em hemodiálise.  

Concluiu-se que os profissionais que trabalham 
com estes pacientes possuem papel importante na 
estimulação e valorização da autonomia destes, 
baseados na compreensão dos valores, desejos, 
crenças e prioridades individuais. 

SILVA V. et. al 2010 Ensaio 
Clinico não 
controlado 

Avaliar os efeitos do 
treinamento muscular 
inspiratório na força 
muscular inspiratória, 
função pulmonar e 
capacidade funcional em 
pacientes com 
insuficiência renal crô-
nica submetidos à 
hemodiálise. 

Teste da caminhada 
dos seis minutos 
(TC6M), protocolo de 
treinamento muscular 
respiratório (TMI). 

15 indivíduos com 
diagnóstico médico 
de insuficiência renal 
crônica, submetidos à 
hemodiálise. 

O estudo não apresentou diferença estatística na 
força muscular respiratória, na função pulmonar e 
no consumo de oxigênio. Observou-se apenas um 
aumento na distância do TC6M. 

TERRA F. et. al. 2010 Estudo 
descritivo, 
transversal 

Conhecer as principais 
complicações apre-
sentadas pelos pacientes 
renais crônicos durante 
as sessões de 
hemodiálise. 

Questionário com 
questões 
estruturadas e 
semiestruturadas. 

30 pacientes que se 
encontravam em 
tratamento de 
hemodiálise. 

Observou-se que a ocorrência de complicações 

apresentadas pelos pacientes com IRC durante as 

sessões de HD foi frequente; assim, recomenda-se 

que a constante avaliação dessas complicações 

deva estar inserida em qualquer programa de 

controle da qualidade do tratamento por HD. 

ROCHA E. 
MAGALHAES S. LIMA 
V.2010 

Estudo 
experimental
, 
não 
randomizado
. 

Verificar os efeitos de 
uma intervenção 
fisioterapêutica nos 
pacientes em 
hemodiálise para: função 
da musculatura 
respiratória, força de 
preensão manual e QV. 

Dinamômetro (North 
Coasth), questionário 
genérico QV SF-36. 

Amostra de 13 
pacientes,submetidos 
à hemodiálise na 
Santa 
Casa de 
Diamantina/MG 

O protocolo fisioterapêutico proposto não promoveu 
melhoras expressivas, 
do ponto de vista estatístico, nas variáveis 
analisadas em pacientes submetidos à hemodiálise, 
justificando- 
se em parte ao número pequeno da amostra, 
tempo do protocolo e intervenções propostas. 
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PADULLA S, et al.  
2011 

Ensaio 
Clínico 

Verificar e comparar a 
qualidade de vida dos 
portadores da doença 
renal crônica que 
realizam tratamento 
fisioterapêutico com 
aqueles que não o 
realizam, aplicando um 
instrumento desenvolvido 
especificamente para 
essa finalidade. 

Questionário SF-36 
que é utilizado para 
avaliar a qualidade de 
vida de uma maneira 
geral e o 
KidneyDisease 
Quality of Life Short 
Form (KDQOL-SF). 

Sessenta foram 
selecionados para 
participar do estudo, 
após preencherem os 
critérios de inclusão, 
dividido em dois 
grupos 
aleatoriamente. 

Foi encontrada uma tendência de melhor qualidade 
de vida em pacientes tratados 
com fisioterapia, fato que sugere que a inserção 
de um programa de fisioterapia no cotidiano 
desses pacientes pode melhorar sua qualidade de 
vida. 

SOARES K. et. al. 
2011 

Experimental
, longitudinal 
e com 
abordagem 
quantitativa. 

Analisar os efeitos de um 
protocolo de exercícios 
fisioterapêuticos em 
pacientes renais 
crônicos, durante a HD, 
visando à melhora de 
sua QV.  

Medical Outcomes 
Study 36 – Item Short 
Form Health Survey 
(SF-36), tratamento 
fisioterapêutico 
composto por: 
alongamentos 
musculares de MMII, 
MMSS, lombar e 
cervical, 
fortalecimentos 
musculares de  MMII  
e MMSS, envolvendo 
a conscientização 
respiratória. 

Avaliados 27 
pacientes 

Conclui-se que a atuação da fisioterapia durante a 
hemodiálise contribuiu para a melhora da qualidade 
de vida de pacientes renais crônicos. 

REBOREDO M. et. al. 
2011 

Ensaio 
clinico 

Descrever a experiência 
de cinco anos de um 
programa de exercício 
aeróbico intradialítico, 
com ênfase na adesão e 
na segurança do 
procedimento. 

Anamnese, exame 
físico, exames de 
eletrocardiograma e 
de ecocardiograma,  
teste cardiopulmonar 

34 pacientes 
participaram 
do programa de 
exercício aeróbico 
realizado 
durante as sessões 
de HD. 

Uma implicação da prática de exercícios na 
população 
geral e em populações de pacientes portadores 
de doenças crônicas relaciona-se à melhora de 
parâmetros cardiovasculares, ganho na qualidade 
de 
vida e aumento da sobrevida. 

FREIRE A., et. al. 2013 Ensaio 
Clínico 

Avaliar o Kt/V-índice de 
depuração da ureia por 
sessão de hemodiálise, 
em indivíduos com DRC 
submetidos ao exercício 
físico isotônico de baixa 
intensidade durante a 
hemodiálise. 

Calculo do KT/V, 
teste t-
Studentpareado. 

Analisados dados de 
15 voluntários de 
ambos os sexos, 
submetidos à 
hemodiálise 
três vezes por 
semana. 

O programa de exercício físico isotônico de baixa 
intensidade em pacientes com DRC, aplicados 
durante a 
sessão de diálise mostrou a melhora da eficiência 
dialítica. 

SILVA S. et. al. 2013 Ensaio Avaliar os efeitos de um Teste de caminhada Cinqüenta e seis A fisioterapia, por meio de um programa de 
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clínico programa de fisioterapia 
em pacientes com 
doença renal crônica 
(DRC) durante a 
hemodiálise (HD). 

de seis minutos 
(TC6M); nível de 
esforço pela escala 
de BORG, teste de 
uma repetição 
máxima (1RM). 

pacientes com DRC exercícios físicos durante o período intradialítico, 
pode proporcionar melhora significativa da QV e 
capacidade física dos pacientes com DRC 

HAYHURST W. e 
AHMED A. 2015 

Ensaio 
Clínico 

Criar uma ferramenta de 
avaliação única de 
investigar os níveis de 
atividade física dos 
pacientes que sofrem de 
doença renal crônica 
(DRC). 

General 
PracticePhysicalActivi
tyQuestionnaire 
"(GPPAQ) eo" Perfil 
de Atividade Humana 
"(HAP). 

100 pacientes com 
DRC foram 
convidados a 
preencher os 
formulários. 

Destaca a falta de atividade em pacientes que 
vivem com doença renal. Mesmo com a 
esmagadora evidência dos benefícios físicos e 
psicológicos 
do exercício dentro deste grupo de alto risco, ainda 
parece ser inatividade presente. 

ROSA C. et. al. 2015 Estudo 
transversal 

Avaliar os fatores 
associados ao nível de 
atividade física no tempo 
livre entre os pacientes 
em hemodiálise. 

Teste 
KolmolgorovSmirnov, 
SPSS 

Noventa e oito 
paciente a partir de 
dois centros de 
diálise em São Paulo. 

Um maior esforço para encorajar os regimes de 
reabilitação neste grupo de alto risco dos pacientes 
pela reintegração de suas atividades sociais é 
necessária a fim de melhorar sua capacidade de 
exercer e continuar a beneficiar de programas de 
atividade física. 

DZIUBEK W. et. al. 
2015 

Ensaio 
clínico 

Avaliar o impacto de um 
programa de treinamento 
físico de 3 meses, 
realizado em um 
ambiente aquático com 
pacientes com DRT, na 
aptidão física e 
parâmetros 
funcionais dos músculos 
da articulação do joelho. 

Teste de aptidão 
funcional Fullerton 
por Rikli e Jones, os 
parâmetros de força 
velocidade foram 
feitas usando 
dinamometria 
funcional em 
condições 
isocinéticas. 

O estudo incluiu 20 
pacientes com 
doença renal 
terminal. 

Uma melhoria foi gravada nos parâmetros de força, 
velocidade e aptidão física de mulheres em 
hemodiálise. 
 



Pacientes que fazem hemodiálise tendem a ter uma menor sobrevida e um dos seus 

principais motivos do óbito principalmente são as doenças de doenças 

cardiovasculares. Dois dos estudos que avaliaram o efeito da fisioterapia em 

pacientes que fazem hemodiálise observaram que os pacientes tiveram melhora na 

capacidade funcional, força muscular, qualidade de vida, eficiência da diálise além 

de melhora nos parâmetros cardiovasculares, ganho de sobrevida (REBOREDO et. 

al 2011, FREIRE et. al). 

 
Apesar da fisioterapia trazer diversos benefícios para esse perfil de pacientes, para 

realizar o recurso terapêutico alguns estudos tiveram algumas limitações como o 

quadro álgico principalmente em MMII, instabilidade hemodinâmica, dispnéia, 

aumento de peso no período dialítico, indisposição ou falta de motivação, tonturas, 

baixa adesão ao tratamento proposto (REBOREDO et. al 2011, ROSA et. al. 2015). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fisioterapia mostra-se como um recurso importante na promoção e reabilitação de 

muitas patologias, o que pode ajudar na prevenção das conseqüências trazidas pela 

hemodiálise, porém ainda existe receio de se fazer tal recurso em pacientes que 

realizam a hemodiálise, por geralmente serem pacientes graves.  Conclui-se que a 

Fisioterapia trás diversos benefícios na qualidade de vida, aumento de força 

muscular, reduz dor, FC e FR, o que leva a melhora nas suas AVD's. Esta revisão 

colabora com a expansão do conhecimento sobre o tema para população da área 

citada, porém novos estudos são importantes já que é crescente o número de 

pacientes que são sujeitos ao tratamento da hemodiálise.
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PHYSICAL THERAPY BENEFITS IN PATIENTS WHO DO HEMODIALYSIS. 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The long-term hemodialysis can lead to a number of complications, has decline in the 

quality of life and which leads to the patients who undergo this procedure need 

always of health services. Physical therapy is an important feature in the promotion 

and rehabilitation of many pathologies which can help in the prevention of the 

consequences brought about by hemodialysis. This study aimed to systematize 

knowledge about the benefits of physical therapy in patients on hemodialysis. Study 

literature review, where the survey was conducted in the databases: National Center 

for biotechnologyinformation (NCBI/PUBMED), PERIODICO CAPES, MEDLINE, 

which they were selected 13 original articles. We conclude that physiotherapy back 

several benefits in quality of life, increase muscle strength, reduces pain, heart rate 

and respiratory rate, which leads to improvement in daily life activities, but new 

studies are important since an increasing number of patients who are subject to 

treatment of hemodialysis. 

 
Keywords: Hemodialysis. Physical Therapy Benefits. Chronic renal disease. 
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