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RESUMO

A insuficiência renal crônica (IRC) é uma lesão renal, progressiva e irreversível caracterizada pela perda da capacidade de manutenção da 
homeostase dos rins. As alterações respiratórias, que ocorrem devido à doença e ao seu próprio tratamento, estão relacionadas, sobretudo, à 
hipotrofia muscular de fibras do tipo I e, em especial, à do tipo II, à alteração do transporte, extração e consumo de oxigênio, à deficiência de 
vitamina D, ao catabolismo protéico aumentado, à disfunção do metabolismo energético e ainda aos processos inflamatórios crônicos. Portanto, 
mesmo conhecendo-se as repercussões pulmonares advindas da IRC é importante avaliar a força da musculatura respiratória com o intuito de 
detectar precocemente a fraqueza muscular e iniciar a terapêutica para reverter ou melhorar a força muscular respiratória. O objetivo desse 
estudo foi avaliar a força da musculatura respiratória em pacientes com IRC. A amostra foi de conveniência e participaram do estudo os indivíduos 
com IRC que estavam em tratamento usual de hemodiálise no Hospital Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
(IPSEMG) em Belo Horizonte e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo CEP Hospital Eduardo de 
Menezes (FHEMIG) Belo Horizonte MG, CAAE: 55896916.8.0000.5124. Para mensuração das pressões respiratórias foi utilizado um 
manovacuômetro aneróide capaz de medir pressões positivas e negativas com alcance de -300 a +300 cmH2O. Os valores previstos foram 
calculados de acordo com a equação de Black e Hyatt. Os resultados foram expressos como média desvio padrão da média e a análise estatística 
utilizado foi o teste T student pareado para comparar os valores previstos com os valores mensurados. Foram avaliados 20 pacientes. A média da 
Pimax prevista foi de 102.8 cmH20 com desvio padrão de 16.54, enquanto a média da Pemax prevista foi de 187.1 cmH20 com desvio padrão de 
31.17. A média da Pimax alcançada pelos indivíduos foi de 75.56 cmH20 com desvio padrão de 22.38, enquanto a média da Pemax alcançada foi 
de 56.63 cmH20 com desvio padrão de 16.12. Houve diferença quando comparamos os valores previstos com os valores alcançados tanto na 
Pimax quanto na Pemax (***p<0.001). Os resultados demonstram redução da força muscular respiratória, dos indivíduos com IRC submetidos a 
hemodiálise, demonstrando a relevância desse estudo para o desenvolvimento de protocolos para a reabilitação muscular e 
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