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Introdução. Os portadores de Doença Renal Crônica Terminal (DRCT) apresentam comprometimentos sistêmicos, 
como hipotrofia muscular e alterações do Sistema Respiratório (SR), tais como desordens obstrutivas, reduzida capaci-
dade de difusão pulmonar e reduzido consumo de oxigênio. Quando submetidos ao Transplante Renal (TXR), sofrem 
agravo dessas alterações pulmonares, devido à manipulação indireta do músculo diafragma. Um comum retardo na fun-
ção inicial do enxerto (RFE) e o comportamento das variáveis clínico-laboratoriais (VCL) – potássio e creatinina séricos 
– têm influência na recuperação do SR no pós-operatório (PO), sendo importante relacioná-las com a função pulmonar 
(FP) e a força muscular respiratória (FMR) nesse processo de terapia substitutiva cirúrgica. Objetivo. Avaliar a FP e 
a FMR pré e pós TXR, relacionando os resultados com os valores das VCL pré e pós TXR. Método. Estudo observa-
cional, longitudinal e prospectivo. Inclusão: portadores de DRCT (PDRCT) submetidos ao TXR com idade entre 18 e 65 
anos que aceitassem através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Exclusão: pneumopatias, cardiopatias 
e/ ou doenças neuromuscualares graves prévias; gestantes; cirurgias ou radioterapia de tórax prévios; reintervenção 
cirúrgica; instabilidade clínica e/ou hemodinâmica durante avaliação; sedados e/ou com tempo de assistência venti-
latória mecânica superior a 24 horas. Avaliou-se FP e FMR através de espirometria, ventilometria e manovacuometria, 
obtendo-se os parâmetros: Pico de Fluxo Expiratório (PFE), Capacidade Vital (CV – a partir da Capacidade Vital Lenta), 
Pressões Inspiratória e Expiratória Máxima (PiMáx e PeMáx). Os valores de Potássio e Creatinina séricos foram co-
letados através de análise de prontuários. Análise estatística: Softwares SPSS 13.0 para Windows e Excel 2007; Entre 
grupos pareados: Teste t Student pareado (Distribuição Normal) e Teste de Wilcoxon (Não Normal); Teste de Normali-
dade de Kolmogorov-Smirnov para variáveis quantitativas. Todos com 95% de confiança. Resultados. Incluídos 20 
homens e 16 mulheres receptores de rins cadavéricos. Houve diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nas 
comparações dos parâmetros obtidos nas avaliações de FP e FMR e nas VCL. CV foi de 33,35 no Pré-operatório para 
28,10 no 7ºDPO; PFE foi de 368,26 no Pré-operatório para 303,42 no 7ºDPO; PiMáx e PeMáx foram, respectivamente, 
de -90,96 e 88,89 no Pré-operatório para -60,56 e 56,53 no 7ºDPO; Creatinina e Potássio foram, respectivamente de 
1,24 e 4,31 no Pré-operatório para 8,0 e 7,7 no 7ºDPO. Conclusão. O TXR piora as condições respiratórias dos 
PDRCT e o retardo na recuperação PO sugere que se necessita atenção específica da fisioterapia. Estudos maiores 
devem ser realizados.
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