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Resumo  
Introdução: Na doença renal crônica (DRC), há altos níveis de agentes vasoconstritores e 
baixos níveis de vasodilatadores, sendo importante conhecer a resistência vascular periférica 
(RVP) desses pacientes.Objetivo: Testar a hipótese de que a RVP estará aumentada em 
pacientes com DRC. Metodologia:Foram selecionados 9 pacientes com DRC, não diabéticos, 
em tratamento pré-dialítico (grupo DRC; 44±5anos) e 11 saudáveis pareados por idade 
(p=0,303) (grupo Controle; 37±5anos). A pressão arterial (oscilométrico -DIXTAL® 2023), a 
frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo (pletismografia de oclusão venosa - Hokanson®) 
foram aferidos, simultaneamente, durante 3 minutos de repouso na posição supina. A RVP foi 
calculada pela divisão da pressão arterial média pelo fluxo sanguíneo. O Teste t de student foi 
utilizado, adotando significativo p<0,05. Os resultados são expressos como 
média±EP. Resultados: O grupo DRC apresentou valores maiores de pressão sistólica 
(140±3 vs. 123±3mmHg, p=0,001), diastólica (75±2 vs. 66±2 mmHg, p=0,010) e média 
(97±2 vs. 85±2 mmHg, p=0,003). A frequência cardíaca foi semelhante entre os grupos DRC 
e Controle (67±3 vs. 71±2 bpm, p=0,351, respectivamente). E, o fluxo sanguíneo também foi 
semelhante entre os grupos DRC e Controle (2,57±0,20 vs. 2,67±0,16 
mL/min/100mL, p=0,712, respectivamente). Porém, a RVP foi maior no grupo DRC 
(40,7±3,0 vs. 30,5±2,4 u., p=0,017). Além disso, foi encontrada correlação negativa entre a 
taxa de filtração glomerular e a RVP (r=0,548, p=0,012). Conclusão: Pacientes com doença 
renal crônica, em tratamento pré-dialítico, apresentam RVP significativamente aumentada em 
condições de repouso. Este achado sugere, pelo menos em parte, pior prognóstico para esses 
pacientes. 
 


