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Resumo: 
Introdução: Pacientes com doença renal crônica (DRC), apresentam pressão arterial elevada 
no exercício. Mas, a resposta vasodilatadora não é conhecida. Objetivo: Testar a hipótese de 
que a vasodilatação muscular estará diminuída no exercício físico em pacientes com DRC. 
Metodologia: Foram selecionados 9 pacientes em tratamento pré-dialítico, não diabéticos 
(grupo DRC; 44±5 anos) e 12 saudáveis (grupo Controle; 36±5 anos, p=0,23). A pressão 
arterial (oscilométrico - DIXTAL® 2023) e o fluxo sanguíneo (pletismografia de oclusão 
venosa - Hokanson®) foram aferidos durante 3 minutos basais seguidos de 3 minutos de 
exercício físico isométrico. A vasodilatação foi calculada pela divisão do fluxo sanguíneo pela 
pressão arterial média. ANOVA two-way foi aplicada seguida pelo post hoc de Tukey 
(significativo p<0,05). Resultados são expressos como média±EP. Resultados: Durante o 
exercício a pressão média aumentou significativamente (p<0,01) e similarmente (p=0,44) 
nos grupos. Porém, o grupo DRC apresentou valores maiores no basal e durante todo o 
exercício (p<0,01). O fluxo sanguíneo foi semelhante no basal (p=0,88) e aumentou 
significativamente durante o exercício em ambos os grupos (p<0,01). Porém, foi menor no 
grupo DRC nos 3 minutos de exercício (p<0,01). No basal, a vasodilatação do antebraço foi 
menor no grupo DRC (2,60±0,24 vs. 3,50±0,19u.n., respectivamente, p<0,01). Durante os 3 
minutos de exercício, o grupo DRC não apresentou mudanças em relação ao basal (2,54±0,29, 
2,66±0,35 e 2,66±0,48u.n., respectivamente). Porém, a vasodilatação aumentou no grupo 
Controle (4,15±0,41, 4,66±0,31 e 4,75±0,33u.n., respectivamente). Conclusão: Pacientes 
com DRC, em tratamento pré-dialítico, não vasodilatam durante o exercício físico. 
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