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Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública mundial associada 

com inflamação crônica e perda progressiva de massa e força muscular periférica, prejudicando a 

capacidade de exercício que causa redução do desempenho físico e prejudica a qualidade de vida 

desses pacientes. Contudo, poucos estudos foram realizados visando investigar repercussões da 

reabilitação na atividade funcional dessa população. Objetivo: Avaliar a eficácia da 

eletroestimulação neuromuscular de alta e baixa frequência e intensidade na força muscular 

periférica, na capacidade de exercício e nos marcadores bioquímicos de alteração muscular e 

inflamação em pacientes com DRC durante a hemodiálise. Metodologia: Participaram do estudo 

40 pacientes que foram igualmente alocados aleatoriamente para o grupo de alta frequência e 

intensidade (GA), que realizou eletroestimulação com 50Hz, e grupo de baixa frequência e 

intensidade (GB) que utilizou 5Hz. As intervenções foram realizadas com uma frequência de 3 

vezes na semana durante uma hora, por 12 sessões (totalizando um mês). Foram realizadas as 

seguintes avaliações antes e após o treinamento: avaliação antropométrica e de sinais vitais, força 

muscular periférica, prova de função pulmonar, capacidade submáxima de exercício, além do 

indicador de trofismo muscular (IGF-1) e níveis de citocinas pró (TNF-alfa) e anti-inflamatória 

(IL-10) no plasma. Para verificar a normalidade dos dados foi aplicado o Teste de Shapiro-Wilk e 

para comparar o comportamento das variáveis de desfecho entre os grupos foram utilizados os 

testes T independente ou Teste U de Mann Whitney e também a análise de covariância de 

ANCOVA. Para comparar a média intragrupos utilizou-se Teste ANOVA para medidas repetidas 
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e para verificar a relação entre a força muscular periférica e a capacidade de exercício, foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Pearson ou de Spearman, de acordo com a distribuição de 

normalidade dos dados. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). Resultados: O GA 

demonstrou aumento significativo da força muscular periférica após o treinamento, o que não 

ocorreu com o GB. A distância do teste de caminhada de 6 minutos aumentou em ambos os 

grupos. Os grupos não diferiram na força muscular periférica e também na distância do teste de 

caminhada de 6 minutos após o protocolo. Somente o GB aumentou o IGF-1 e apenas o GA 

diminuiu a IL-10. Nenhum grupo apresentou diferenças em TNF-alfa. Conclusão: Pacientes com 

DRC em hemodiálise melhoram a capacidade de exercício após a eletroestimulação 

neuromuscular periférica de alta e baixa frequência e intensidade. Contudo, os benefícios em 

desfechos musculares e inflamatórios parecem ser específicos para o tipo de estratégia de 

eletroestimulação selecionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


