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Resumo

Objetivo – Avaliar volume e capacidade ventilatória, assim como força de musculatura respiratória em paciente com diagnóstico de insu-
ficiência renal crônica que realizam o tratamento com hemodiálise. Método – Foi realizado um estudo prospectivo com 25 indivíduos do
sexo masculino, com faixa etária entre 40 e 60 anos portadores de insuficiência renal crônica. Pacientes realizavam sessões de hemodiálise
3 vezes por semana. Volume, capacidade e força de musculatura respiratória foram avaliadas pré e após a realização da hemodiálise. 
Resultados – Não foi observada diferença estatisticamente significante para valores de volume corrente pré e pós-hemodiálise. As pressões
inspiratórias e expiratórias máximas, assim como a capacidade vital apresentaram diferença estatisticamente menores após a realização
do tratamento. Conclusão – A realização da hemodiálise em paciente com insuficiência renal altera de maneira significativa a sua função
pulmonar.

Descritores: Testes de função respiratória; Insuficiência renal crônica; Ventilação pulmonar; Capacidade vital; Diálise renal

Abstract

Objective – This study aims to evaluate volume and ventilatory capacity, as well as strength of respiratory muscles in a patient with chronic
renal failure who perform the treatment with hemodialysis. Method – We conducted a prospective study of 25 male subjects, aged between
40 and 60 patients with chronic renal failure. Patient hemodialysis sessions performed three times per week. Volume, capacity and respiratory
muscle strength were assessed before and after the completion of hemodialysis. Results – No statistically significant difference was observed
for values of tidal volume before and after hemodialysis. The maximum inspiratory and expiratory pressures, and vital capacity were statis-
tically lower after the completion of treatment. Conclusion – The performance of hemodialysis in patients with renal insufficiency significantly
alter their lung function

Descriptors: Respiratory function tests; Renal insufficiency, chronic; Pulmonary ventilation; Vital capacity; Renal dialysis

Introdução

O rim é um órgão par, abdominal, identificado como retroperi-
tonial. Alguns autores afirmam que o rim cumpre uma função ex-
cretora de suma importância, já que ao eliminar do plasma água,
substâncias orgânicas e inorgânicas, mantém a composição do lí-
quido extracelular1-2. Através de tal função excretora, o rim regula
o volume e a osmolaridade do liquido extracelular. 

Cada rim possui cerca de um milhão de néfrons. Estes são a
unidade funcional do rim, sendo responsável pela formação da
urina. O rim não possui a capacidade de regenerar novos né-
frons, portanto em caso de lesão, doença renal ou envelheci-
mento, ocorre subsequente diminuição de seu número. Altera-
ções em tais funções renais comprometem seriamente a vida do
paciente2.

A doença renal é um grande problema de saúde pública, pois
cria um impacto negativo sobre a qualidade de vida desta popula-
ção.  A insuficiência renal crônica (IRC) é a deterioração persistente
e progressiva da taxa de filtração glomerular, com consequente sín-
drome urêmica. Se não recuperada a tempo a função renal, ela
pode levar à morte3-4. 

No ano de 2003, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia,
o número de pessoas com insuficiência renal, no Brasil, era na
ordem de 54 mil e destas, perto de 48 mil recorreram à hemodiá-
lise. No Brasil alerta-se para um número elevado de pessoas man-
tidas em programa de hemodiálise, cerca de 65.121 pessoas no
ano de 20105-6.

Os tratamentos mais eficazes nas doenças renais são a diálise
peritoneal ambulatorial contínua e hemodiálise. Esses tipos de
tratamento não são totalmente curativos, mas substituem a fun-
ção renal, aliviam os sintomas da doença e preservam a vida do
paciente. Os avanços relacionados à diálise, tanto tecnológicos
quanto terapêuticos, contribuem para que aumente a expectativa

de vida em pacientes com doenças renais crônicas, mas sem 
possibilitar-lhes grandes vantagens quando se diz em aspectos
qualitativos4.

Pacientes com insuficiência renal crônica realizam hemodiálise
no mínimo três vezes por semana, com duração de quatro horas,
garantindo um equilíbrio hidroeletrolítico e a eliminação dos me-
tabólicos indesejáveis ao organismo7.

No entanto é observado nestes pacientes que além do com-
prometimento de fundo renal, também podem apresentar des-
confortos respiratórios pouco explicados na literatura. Acre-
dita-se que grande parte desta sintomatologia seja em
decorrência de edemas agudos pulmonares em decorrência da
uremia8-9. No entanto, estas alterações fisiopatológicas são res-
ponsáveis por mudanças significativas de volumes e capacida-
des pulmonares, assim como pressão inspiratória e pressão ex-
piratória máximas, que reflete a força de musculatura
respiratória do paciente dialítico. Mudanças nestas variáveis
aumentam a gravidade do paciente, levando-os à insuficiência
respiratória aguda.

Recentemente vários estudos tem tornado evidente que muitas
das alterações pulmonares presente em pacientes portadores de
IRC, tem base na influência direta de volumes pulmonares e
força de musculatura respiratória10-11. No entanto, ainda é pouco
expressivo na literatura artigos que discutem e explicam de
forma clara, até que ponto a própria IRC ou até mesmo o trata-
mento dialítico pode interferir na função respiratória destes
pacientes.

O objetivo deste trabalho visa avaliar volume e capacidade ven-
tilatória, assim como força de musculatura respiratória em paciente
com diagnóstico de insuficiência renal crônica e que realizam o
tratamento com hemodiálise.
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Método

Foi realizado um estudo prospectivo com 25 indivíduos do sexo
masculino, com faixa etária entre 40 e 60 anos portadores de insu-
ficiência renal crônica. Pacientes realizavam sessões de hemodiálise
três vezes por semana no Centro de Hemodiálise da cidade de
Mogi das Cruzes. 

De um total de 50 pacientes que realizavam a hemodiálise,
25 se enquadravam nos critérios de inclusão, pois apresentavam
faixa etária pré-determinada pela pesquisa, estabilidade hemo-
dinâmica constante, nível de consciência adequada para reali-
zação dos testes, tempo de realização da hemodiálise superior a
seis meses.

Todo o conteúdo do trabalho foi encaminhado ao Comitê de Ética
e, perante subsequente aprovação processo nº CAAE –0059.0.237.000-
07, foi realizada a coleta de dados. Para coleta de dados foram utili-
zados os seguintes materiais: manovacuômetro Marshall Town® e ven-
tilômetro Ferraris Mark8 Wright Respirometer®.

O volume, capacidade e força de musculatura respiratória foram
avaliadas, sempre por dois pesquisadores, sendo que um fixou-se
nas coletas pré-hemodiálise e o segundo nas coletas pós-hemodiá-
lise, para que o conhecimento prévio dos dados coletados não in-
terferisse nos resultados finais.

Foram coletados todos os dados, em todos os pacientes, nos
seguintes períodos: pré-realização da hemodiálise e pós-reali-
zação da hemodiálise. As coletas iniciavam-se nos horários da
manhã em razão de existir um maior movimento de paciente
neste período. Os dados foram coletados uma única vez para
cada paciente. 

Os dados individuais foram expressos como média e desvio pa-
drão. A análise estatística foi realizada com o uso de um software
GraphPad Instat. A hipótese nula (não há diferença estatisticamente
significante) foi rejeitada para valores de p < 0,05, utilizando-se o
teste t de Student.

Resultados

Vinte e cinco pacientes foram incluídos definitivamente na pes-
quisa sendo realizada uma análise descritiva da amostra (Tabela 1).

Após a coleta dos dados, pelos resultados obtidos durante a ava-
liação observa-se na Tabela 2 média e desvio padrão do volume
corrente, capacidade vital, pressão expiratória máxima e pressão
inspiratória máxima pré e pós-hemodiálise.

O volume corrente (VC) pré-hemodiálise apresentou valor de
476,42 ± 101,19 ml, já o VC pós-hemodiálise obteve valor de 424
± 149,44 ml, não sendo observada mudança significativa perante
o valor da VC pré-hemodiálise (P >0.05).

O valor médio de pressão inspiratória máxima pré-hemodiálise
foi de 77,5 ± 14,92 cm H2O apresentando diferença estatistica-
mente significante para os valores obtidos após a hemodiálise
55,35 ± 8,34 (P<0.05). Diferença estatisticamente significante tam-
bém foi observada na pressão expiratória máxima cujos valores
pré e pós-hemodiálise foram respectivamente 94,28 ± 7,65 cm
H2O  69,28 ± 10,24 (P <0.05).

A capacidade vital (CV) pré-hemodiálise apresentou uma média
2,800 ± 146,31 ml, sendo que a CV pós-hemodiálise obteve o valor
médio de 2,407 ± 201,48 ml e este resultado também apresentou-
se significante em relação à medida pré-hemodiálise (P<0.05).

Discussão

O presente estudo analisou a idade média de indivíduos com
insuficiência renal crônica em tratamento de hemodiálise a longo
prazo, obtendo-se média de 51,78 ± 5,24 anos, semelhante à pes-
quisa realizada por Coelho12 (2006) que observou maior incidência
da patologia em faixa etária semelhante a esta pesquisa.

Participaram deste estudo somente sujeito do sexo masculino,
pois a única voluntária do sexo feminino foi excluída devido à pa-
ralisia facial periférica. De acordo com Drey13 (2003), a doença é
mais frequente em homens do que em mulheres. Em estudo reali-
zado por Barton5 (2004), na Jamaica, observou-se que dos 605 pa-
cientes estudados, com insuficiência renal crônica, 343 eram do
sexo masculino e 262 do sexo feminino, caracterizando a predo-
minância no sexo masculino.

A insuficiência renal crônica terminal obriga o paciente recorrer
ao transplante e, como este recurso não é realizado de maneira
imediata, o doente está obrigado a formar parte de uma lista de es-
pera. Segundo Lima et al.14 (2000) antes da realização do procedi-
mento cirúrgico o receptor é mantido graças a técnicas como a
hemodiálise, por isto facilmente estes pacientes são encontrados
nestes centros. No entanto segundo Lang et al.3 (2006) e Welch et
al.15 (2006)  diversas manifestações agudas e crônicas são esperadas
nestes pacientes que podem interferir de maneira significante nas
suas condições clínicas e hemodinâmica necessitando de maior
atenção por parte da equipe multidisciplinar.

Diante da coleta de dados da amostra, o volume corrente basal
dos pacientes apresentou-se dentro de padrões de normalidade,
em média 476,42 ± 101,19 ml. Apesar de apresentarem grave
comprometimento renal, ocasionando alterações significantes nos
estados metabólicos, este fato isolado não alterou volumes pulmo-
nares basais, como visto nas investigações de Karacan et al.16

(2006), que observaram que os pacientes com insuficiência renal
crônica, em tratamento hemodialítico, perante os testes pré-hemo-
diálise, tiveram boa preservação de volumes pulmonares e fluxos
de expirações. 

No entanto, em relação à manovacuometria os testes revelaram
que as mensurações da pressão inspiratória máxima e pressão ex-
piratória máxima estavam ambas abaixo do normal, em relação a
critérios preditivos. Esta alteração também foi encontrada no estudo
de Karacan et al.16 (2006), deixando claro que esta deficiência
pode ser explicada em virtude da fraqueza muscular, características
dos pacientes renais crônicos, que reflete principalmente na mus-
culatura respiratória, tal fato pode estar relacionado com o meta-
bolismo irregular da vitamina D, toxinas urêmicas e subnutrição.

No presente estudo foi possível observar queda de volume cor-
rente e capacidade vital após a realização da hemodiálise, porém,
somente a capacidade vital apresentou diminuição significante em
relação à medida inicial. No entanto, mesmo não sendo observada
significativa queda no volume corrente, a diminuição deste parâ-
metro corrobora com diversos estudos os quais apresentam dimi-
nuição ventilatória em função da hemodiálise 4-5,16.

Nissenson8 (2008) lançou a hipótese de que a diminuição de
volume corrente é consequência de hipoventilação devido ao efeito
direto de acetato no centro respiratório, o que ainda não foi total-
mente comprovado. O motivo mais provável para este resultado é
a perda de CO2 que ocorre através do filtro da hemodiálise em
quantidade suficiente para ocasionar decréscimo de CO2 arterial,
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Tabela 1. Caracterização da amostra conforme, raça, transplan-
tados, sexo, tempo de doença e idade média

  Variáveis                              N = 14                       Desvio padrão

  Raça:   – Amarela                 21.42 %
             – Branca                   35.71 %
             – Negro                    42.85 %
  Transplantados                    14.28 %
  Sexo masculino                   100 %
  Tempo da doença                4,72 anos                  3,13
  Idade média                        51,78 anos                5,24

Tabela 2. Apresenta valores médios e desvio padrão do volume cor-
rente pré e pós-hemodiálise, pressão inspiratória máxima
pré e pós-hemodiálise, pressão expiratória pré e pós-he-
modiálise e capacidade vital pré e pós-hemodiálise

  Variáveis                                   Pré-hemodiálise          Pós-hemodiálise

  Volume corrente                      476,42 ± 101,19 ml   424 ± 149,44ml
  Pressão inspiratória máxima    77,5±14,92 H2O        55,35 ± 8,34
  Pressão expiratória máxima     94,28 ± 7,65 H2O      69,28 ± 10,24
  Capacidade vital                      2,800 ± 146,31 ml     2,407 ± 201,48 ml



72 Volumes e capacidades pulmonares após hemodiáliseJ Health Sci Inst. 2011;28(1):70-2

com uma consequente diminuição do estímulo no sistema nervoso
central para a manutenção da ventilação. Portanto, para certificação
desta hipótese, haveria a necessidade de coleta de gasometria ar-
terial imediatamente após a hemodiálise, procedimento não reali-
zado nesta pesquisa.

Após tratamento hemodialítico, os participantes da pesquisa mos-
traram decréscimo da pressão inspiratória máxima (PI Max) e da pres-
são expiratória máxima (PE Max) de forma significante. Estes resultados
corroboram com Coelho6 (2006) e Karacan et al.16 (2006) que descre-
veram haver diminuição de 70 e 65 % da PI Max e PE Max, respecti-
vamente, após a sessão de hemodiálise, fato este atribuído aos efeitos
catabólicos da mesma, já que em pacientes urêmicos, esse tipo de
tratamento provoca depressão da carnitina podendo afetar diretamente
a capacidade contrátil da musculatura respiratória.

Conclusão

O volume corrente basal dos pacientes com IRC não se altera
com a doença, e apresentou uma pequena queda não significativa
estatisticamente de seu valor após a hemodiálise. 

A capacidade vital apresentou queda significativa do seu valor
após a realização da hemodiálise.

Ambas as medidas (PI Max e PE Max) apresentaram quedas es-
tatisticamente significantes após a realização da hemodiálise
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