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RESUMO

A Doença Renal Crônica (DRC) é uma síndrome metabólica progressiva que cursa com anormalidade persistente da função renal. É caracterizada 
pela diminuição da taxa da filtração glomerular resultante da destruição dos néfrons por processo de fibrose, gerando uma lesão irreversível que 
leva a distúrbios eletrolíticos influenciando na redução da força muscular e instalação de sintomas como a fadiga, comprometendo a capacidade 
física dos indivíduos, proporcionando impactos importantes em suas atividades da vida diária e profissional e, portanto, na qualidade de vida.  A 
reabilitação cardiovascular e metabólica (RCM) é uma abordagem multidisciplinar em que o profissional de Fisioterapia está inserido e já vem 
sendo aplicada em diversas situações clínicas, inclusive na DRC, com o objetivo de minimizar seus efeitos deletérios na capacidade funcional. O 
objetivo do presente estudo foi elucidar os efeitos da reabilitação cardiovascular e metabólica em pacientes com doença renal crônica no período 
intradialítico. O mesmo foi conduzido como revisão sistemática da literatura e a coleta de dados foi realizada nas bases eletrônicas SciELO, PEDro, 
LILACS e PubMed, através dos descritores: doença renal crônica “chronic kidney disease”; Fisioterapia “physiotherapy”, hemodiálise 
“hemodialysis” e exercício físico intradialítico “”physical exercise intradialytic”. Os artigos selecionados seguiram os critérios de inclusão: ensaios 
clínicos randomizados, publicados entre 2014 a 2019, disponíveis na íntegra nos idiomas português, inglês, francês e espanhol, que 
contemplaram exclusivamente o tema proposto. Foram excluídos os artigos de revisão de literatura e sistemática, estudos não controlados, 
estudos observacionais, teses e dissertações. Após sistematização dos dados, foram analisados onze estudos abordando os exercícios aeróbicos e 
anaeróbicos durante as sessões de hemodiálise como: bicicleta ergométrica, facilitação neuromuscular proprioceptiva, eletroestimulação 
muscular, cicloergometria, alongamentos e uso de pesos como halter e caneleira. Todos os artigos mostraram efeitos terapêuticos consideráveis 
como ganho de força muscular, aumento da massa magra, melhora das funções motoras e respiratórias com impacto positivo na independência 
funcional, redução da sensação de fadiga e melhora na qualidade de vida. Conclui-se que a RCM é eficaz no tratamento de pacientes com DRC no 
período intradialítico e as evidências mostraram ser um procedimento com boa margem de segurança, trazendo efeitos benéficos, minimizando 
os impactos negativos tanto da doença como do procedimento de hemodiálise.
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