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RESUMO  

Rocha, Helena Naly Miguens. Bloqueio do receptor tipo 1 de angiotensina II 
melhora a disfunção endotelial e o desequilíbrio oxidativo induzidos por 
estresse mental em homens com sobrepeso/obesidade. 2020. Defesa de 
tese (Doutorado em Ciências Biomédicas - Fisiologia) – Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2020.  

O objetivo do estudo foi determinar as respostas oxidativas e vasculares da 
angiotensina II mediada pelo receptor AT1 (AT1R) ao estresse mental (EM) em 
homens com sobrepeso/obesidade grau I. Quatorze homens com 
sobrepeso/obesidade (27±2 anos; 29,8±0,7 kg/m2) participaram de duas 
sessões experimentais randomizadas com administração oral do bloqueador do 
receptor AT1 (bloqueio AT1R; olmesartana 40mg) ou placebo. Após duas 
horas, a função endotelial foi determinada pela dilatação mediada pelo fluxo 
(DMF) antes (basal), 30 (30EM) e 60 (60EM) minutos após uma sessão de 
cinco minutos de EM (Stroop Color Word Test). O sangue foi coletado antes 
(basal), durante (EM) e 60 minutos (60EM) após o EM para mensuração de: 
células progenitoras endoteliais (CPE, citometria de fluxo); nitrito 
(quimioluminescência); endotelina-1 (ET-1; ensaio imunoenzimático) e estresse 
oxidativo [peroxidação lipídica (TBARS), oxidação proteica e enzima 
antioxidante (catalase) por colorimetria]. Em condições basais, os níveis de 
TBARS estavam aumentados na sessão placebo (p<0,03 vs. Bloqueio AT1R) 
enquanto a atividade da catalase estava diminuída (p<0,04 vs bloqueio AT1R). 
Na sessão placebo, a DMF diminuiu significativamente no momento 30MS 
(p=0,04). Os níveis de nitrito diminuíram (p<0,03 vs basal) durante a EM, 
enquanto ET-1 (p<0,03 vs basal), TBARS (p<0,04 vs basal), carbonilação de 
proteínas (p=0,02 vs basal) e catalase (p=0,03 vs basal) aumentaram. Os 
níveis de CPE diminuíram significativamente em resposta ao EM na sessão de 
placebo quando comparados ao bloqueio AT1R (p=0,05). Durante o bloqueio 
AT1R, a DMF aumentou em 30MS (p=0,01 vs basal; p<0,01 vs placebo). Não 
foram observadas diferenças nas variáveis ET-1, nitrito, TBARS, carbonilação 
de proteínas e catalase durante o EM com o bloqueio AT1R. Acredita-se que o 
bloqueio AT1R melhore a função endotelial em resposta ao EM, via 
restauração do equilíbrio redox em homens com sobrepeso/obesidade grau I. 
 
Palavras-chave: função endotelial, estresse mental, estresse oxidativo, 
obesidade, angiotesina II 
 

  



viii 
 

ABSTRACT 

Rocha, Helena Naly Miguens. Angiotensin II type 1 receptor blockade 
improves endothelial dysfunction and oxidative imbalance induced by 
mental stress in overweight / obese men. 2020. Thesis (Doctor in Biomedical 
Sciences - Physiology) – Fluminense Federal University, Niterói, 2020.  

The aim of the study was to determine the oxidative and vascular responses to 
angiotensin II mediated by AT1 receptor (AT1R) as a result of mental stress 
(MS) in overweight/obesity grade I men. Fourteen overweight/obese men (27±2 
years; 29.8±0.7 kg/m2) participated in two randomized experimental sessions 
with oral administration of the AT1 receptor blocker (AT1R blockade; 
olmesartan 40 mg) or placebo. After two hours, endothelial function was 
determined by flow-mediated dilation (FMD) before (baseline), 30 (30MS), and 
60 (60MS) minutes after a five-minute session of acute MS (Stroop Color Word 
Test). Blood was collected before (baseline), during (MS), and 60 minutes 
(60MS) after MS and measured for: endothelial progenitor cell (EPC, flow 
cytometry), nitrite (chemoluminescence), endothelin-1 (ET-1, enzyme-linked 
immunoassay, and oxidative stress [lipid peroxidation (TBARS; thiobarbituric 
acid reactive species), protein carbonylation and catalase activity (colorimetry)]. 
At baseline, TBARS levels were increased in the placebo session (p<0.03 vs. 
AT1R blockade) while catalase activity was decreased (p<0.04 vs AT1R 
blockade). At the placebo session, FMD significantly decreased 30MS (p=0.04). 
When compared to baseline, nitrite levels decreased (p<0.03) during MS while 
ET-1 (p<0.03), TBARS (p<0.04), protein carbonylation (p=0.02), and catalase 
(p=0.03) increased at placebo session. The levels of EPC decreased 
significantly in response to MS at the placebo session when compared to the 
AT1R blockade (p=0.05). During AT1R blockade, FMD increased at 30MS 
(p=0.01 vs. baseline; p<0.01 vs. placebo). No differences were observed during 
MS with the AT1R blockade regarding ET-1, nitrite, TBARS, protein 
carbonylation, and catalase. Blockade of AT1R appears to improve endothelial 
function in response to MS in addition to preventing the increase of oxidative 
stress after MS in overweight/obese grade I men. 

Keywords: endothelial function, mental stress, oxidative stress, obesity, 
angiotensin II 
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1 INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença crônica de causa multifatorial, caracterizada 

pelo acúmulo de gordura corporal decorrente do desequilíbrio entre o consumo 

alimentar e o gasto energético (1, 2). Esse distúrbio metabólico contribui, 

substancialmente, para o aumento dos registros de mortalidade cardiovascular 

no Brasil e no mundo (3).  

Desordens psicossociais também representam importantes fatores de 

risco para a morbimortalidade cardiovascular (4). O estresse mental (EM) ou 

emocional é um dos maiores problemas das sociedades modernas. Acredita-se 

que a exposição aguda ao EM possa levar a ativação endotelial, liberação de 

micropartículas e, consequentemente, uma disfunção endotelial transitória (5, 

6). Cronicamente, seus efeitos podem ser deletérios para a função endotelial, 

principalmente, em indivíduos que já apresentam disfunção, como naqueles 

com sobrepeso/obesidade (5). Nesses indivíduos, a presença de obesidade 

associada a eventos estressantes aumenta a morbimortalidade cardiovascular 

em duas vezes (7, 8). Entretanto, os mecanismos inerentes ao processo de 

disfunção endotelial após o EM ainda são pouco discutidos.  

O aumento do estresse oxidativo em células endoteliais (CE) via 

receptores tipo 1 (AT1R) de angiotensina II (Ang II) se apresenta como 

importante mecanismo em resposta ao EM. Um desequilíbrio na homeostase 

redox, ou seja, aumento na concentração de substâncias pró-oxidantes e 

redução das substâncias antioxidantes, parece contribuir para a disfunção 

endotelial e aterogênese (9, 10).  

Um ponto importante associado ao alto nível de estresse oxidativo é a 

apoptose de células endoteliais e menor mobilização de mecanismos de reparo 

endotelial. Espécies reativas de oxigênio (EROs) provenientes da ligação Ang II 

– AT1R pelo complexo NADPH oxidase podem levar a redução da transcrição 

de genes anti-apoptóticos e aumentar a expressão de genes pró-apoptóticos 

(11). Além disso, estudos mostraram uma relação inversa entre o estresse 

oxidativo e o número de células progenitoras endoteliais (CPE), demonstrando 

uma baixa capacidade de proliferação dessas células e de reparo/manutenção 

da camada endotelial (12). 
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Dessa forma, estudos que elucidem a relação entre EM e obesidade, 

principalmente, através do aumento de estresse oxidativo mediado pela ligação 

da Ang II via AT1R, podem ajudar a explicar o fenômeno da disfunção 

endotelial transitória nesses indivíduos em situações de estresse mental agudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Obesidade 

A obesidade é uma doença crônica de causa multifatorial, caracterizada 

pelo acúmulo de gordura corporal decorrente do desequilíbrio entre o consumo 

alimentar e o gasto energético (1, 2), com acúmulo de tecido adiposo 

geralmente acompanhado de inflamação sistêmica crônica (13). A prevalência 

é maior em cenários urbanos e vem aumentando significativamente no mundo 

todo, inclusive em países de média e baixa renda (14), devido principalmente 

ao aumento no consumo de açúcar e alimentos industrializados (15). Dados de 

2018 do Ministério da Saúde indicam que 55,7% da população adulta brasileira 

encontra-se em situação de sobrepeso, enquanto a obesidade já atinge 19,8% 

(16). Esse distúrbio metabólico, por sua vez, está relacionado ao aparecimento 

e progressão de diversas doenças cardiovasculares (DCV), tais como 

hipertensão, doença arterial coronariana, doenças cerebrovasculares e, 

contribui, substancialmente, para o aumento dos registros de mortalidade 

cardiovascular no Brasil e no mundo (3), além de ser considerada é um dos 

principais fatores de risco modificáveis para muitas doenças não 

transmissíveis. Estima-se que mais de 41 milhões de mortes no mundo sejam 

causadas por doenças não transmissíveis, principalmente, DCV (17,9 milhões) 

câncer (9,0 milhões), doenças do aparelho respiratório (3,9 milhões) e diabetes 

1,6 milhões) (17). A obesidade é considerada um problema de saúde pública 

tendo um forte impacto socioeconômico em todo o mundo(18, 19). 

Considerando que a obesidade é fruto de um desequilíbrio entre 

consumo calórico e gasto de energia (20), diversos fatores intrínsecos e 

extrínsecos aos indivíduos com sobrepeso/obesidade devem ser levados em 

consideração. Além do balanço entre consumo e gasto energético, 

neuropeptídios e hormônios tem relação importante com a progressão da 

obesidade (21), bem como fatores ambientais (como insônia e estresse), dieta, 

nível de atividade física e disruptores endócrinos (20, 22). Outro fator 

importante na caracterização de sobrepeso/obesidade são as diferentes 

distribuições de gordura nos indivíduos acometidos, por exemplo, o acúmulo de 

gordura subcutânea ou acúmulo de gordura visceral. A gordura subcutânea é 

encontrada na região abdominal, localizada entre a pele e a musculatura 
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abdominal (23, 24), e na parte inferior do corpo, nas regiões femoral e glútea. O 

acúmulo de gordura visceral, também referido como gordura androide, possui 

uma maior implicação sobre a saúde cardiometabólica, enquanto a gordura 

ginoide é principalmente composta por tecido adiposo subcutâneo nas regiões 

gluteofemoral e perna (24, 25). 

Nesse sentindo, o tecido adiposo parece apresentar papel crucial no 

perfil inflamatório de indivíduos com sobrepeso/obesidade (20). Diversos 

estudos tem demonstrado que o tecido adiposo é responsável pela produção 

de uma série de substâncias como leptina, adiponectina e algumas citocinas 

como interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral (TNF-α) (26). Esses 

fatores estão relacionados à inflamação crônica observada na obesidade e, 

consequentemente, a um desequilíbrio da homeostase redox, com aumento de 

substâncias pró-oxidantes e diminuição da ação antioxidante, e disfunção 

endotelial (27). 

 

2.2 Estresse mental 

Desordens psicossociais representam um importante fator de risco para 

a morbimortalidade cardiovascular (4). O EM ou emocional é um dos principais 

problemas das sociedades modernas e parece estar presente no cotidiano da 

população, desde o medo da violência, trânsito e pressão no trabalho. Os 

conceitos atuais apontam o estresse como uma ameaça à homeostasia, com 

diferentes níveis de respostas dependendo de diversos fatores como tipo de 

desafio, a maneira como o organismo percebe o estresse (indivíduos 

responsivos e não responsivos) (28) e a capacidade de lidar com a situação 

ameaçadora (29). Em uma situação em que ocorra um desequilíbrio na 

homeostasia, o organismo humano redistribui suas fontes de energia através 

de mecanismos neurais, cardiorrespiratórios e endócrinos, que atuam em 

conjunto para que o organismo retorne ao seu estado de equilíbrio. Como o 

sistema cardiovascular possui participação direta nas respostas e/ou 

adaptações ao EM, ele pode sofrer sérias consequências à sua exacerbação. 

Acredita-se que a exposição aguda ao EM possa levar a ativação endotelial, 

liberação de micropartículas e, consequentemente, uma disfunção endotelial 

transitória (5, 6). Cronicamente, seus efeitos podem ser deletérios para a 
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função endotelial, principalmente, em indivíduos que já apresentam algum grau 

de risco cardiovascular, como naqueles com sobrepeso/obesidade (5).  

Estudos recentes demonstraram que em indivíduos susceptíveis, a 

ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e sistema nervoso simpático 

decorrente do estresse leva ao aumento exacerbado de pressão arterial (30, 

31), redução da perfusão miocárdica (32, 33), aumento do consumo miocárdico 

de oxigênio e instabilidade elétrica cardíaca, o que pode desencadear arritmias 

cardíacas e infarto agudo do miocárdio (34). A ativaçao do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal é capaz ainda de gerar aumento da liberação de cortisol, que 

parece ter impacto direto na função endotelial (4) uma vez que elevados níveis 

de cortisol estão associados a diminuição de óxido nítrico (NO) pelas células 

endoteliais (35) e aumento da produção de endotelina-1 (ET-1) pelas células 

das musculatura lisa(36). A ativação do eixo mencionado também estimula a 

liberação de catecolaminas, especialmente, a adrenalina e a noradrenalina. 

Contudo, estudos do grupo de de Joyner et al. mostraram que a inibição de 

receptores adrenérgicos não parece influenciar a função endotelial após o EM, 

indicando que esse mecanismo não é o principal mecanismo da resposta 

endotelial em situações estressoras (37). Além disso, Sales et al. 

demonstraram que uma sessão de EM agudo é capaz de gerar um prejuízo 

transitório na função endotelial, avaliada através da técnica (38) da dilatação 

mediada pelo fluxo (DMF), em indivíduos com síndrome metabólica, 

evidenciando a influência do sobrepeso/obesidade na saúde endotelial desses 

indivíduos (39). 

Considerando que a magnitude dos efeitos fisiológicos ao estresse 

depende da interação entre o estímulo e o indivíduo, é esperado que situações 

semelhantes incitem diferentes respostas fisiológicas (29). Nesse contexto, 

foram desenvolvidos diversos testes de EM e físico em laboratório (40), como 

por exemplo, o teste de estresse conflito palavra cor modificado (Stroop Color 

Word Test; figura 1) (41), com o objetivo simular situações de estresse de 

forma padronizada e em ambiente controlado sob monitorização. A principal 

utilidade clínica desses testes se define pela habilidade dos mesmos incitar 

repostas diversas que podem ter implicações diagnósticas, etiológicas e 

prognósticas para as desordens que acometem o sistema cardiovascular (29). 
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Figura 1. Figura ilustrativa do Stroop Color Word Test modificado(38) 

Durante a realização de uma sessão aguda de estresse mental, 

realizado tanto em pessoas saudáveis quanto em indivíduos acometidos por 

alguma DCV, é observado aumento de pressão arterial (PA) e frequência 

cardíaca (FC) (28), bem como aumento de fluxo sanguíneo do antebraço (39). 

Estudos mostraram que essa resposta pode estar relacionada há um aumento 

na produção de NO, gerando vasodilatação local (42). Em indivíduos 

saudáveis, as respostas vasculares ao EM parecem estar preservadas. No 

entanto, indivíduos sob risco cardiometabólico parecem apresentar alterações 

nessas respostas (39, 43). Prejuízos na função endotelial em resposta a 

exposição ao EM já foram observadas em indivíduos obesos e/ou com 

síndrome metabólica (39, 44) e pacientes com pré-hipertensão arterial (43).  

As respostas alostáticas mais comuns ao estresse estão relacionadas a 

respostas neuroendócrinas mediadas, principalmente, pelo sistema nervoso 

simpático e pelo eixo hipotálamo-hipófise (29, 45). No sistema nervoso central, 

a liberação de Ang II durante o estresse aumenta a ativação simpática, 

estimulando o eixo hipotálamo-hipófise e o sistema nervoso simpático 

adrenomedular (46, 47). Além disso, estudos em animais mostram que o 

aumento de Ang II durante o estresse acontece devido a aumento da atividade 

da enzima conversora de angiotensina (ECA), promovendo desequilíbrio 

oxidativo e diminuição da biodisponibilidade de NO(48). Dessa forma, ainda 

não se sabe a participação da Ang II na disfunção endotelial transitória em 

indivíduos sob risco cardiometabólico, como aqueles portadores de 

sobrepeso/obesidade grau I. 

O aumento do ganho de peso, em especial o acúmulo de gordura 

visceral, durante o estresse crônico está relacionado à ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal e aumento da atividade simpatoadrenal (49, 50).  

Em associação, já é bem estabelecido que a presença de obesidade abdominal 
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e síndrome metabólica está fortemente relacionada à exposição crônica ao EM 

e um estilo de vida não saudável (51). No entanto, a complexa interação entre 

os fatores ambientais, psicológicos, nutricionais e biológicos ainda é pouco 

estudada no que diz respeito ao entendimento do desenvolvimento e 

progressão da obesidade (52). Estudos mostram que a exposição ao estresse 

aumenta paralelamente às taxas de obesidade abdominal em países da 

Europa e nos Estados Unidos, independente de alterações no índice de massa 

corporal (IMC) (53, 54). Além disso, a presença de obesidade e estresse 

crônico parece aumentar em duas vezes a morbimortalidade cardiovascular 

quando comparado a indivíduos saudáveis (7, 8). Estudos observacionais 

mostraram associações claras entre a percepção de estresse e ganho de peso 

(55), obesidade abdominal (56), ansiedade (57) e comportamentos alimentares 

motivados por emoção (58). O padrão de sono também é fortemente 

influenciado pelo estresse e representa uma importante ligação entre a saúde 

metabólica e as respostas ao estresse (59, 60).  

 Diversas evidências mostram a associação entre obesidade e disfunção 

endotelial, caracterizada principalmente por um desequilíbrio nas substâncias 

vasoativas, com diminuição da biodisponibilidade de NO e aumento na 

produção de ET-1 (61).  

 

2.4 Disfunção endotelial 

A disfunção endotelial é caracterizada por uma atividade anormal do 

endotélio, englobando tanto a disfunção de moléculas intracelulares quanto a 

expressão de moléculas de adesão da superfície celular (62). Seu papel tem 

sido largamente estudado como fator de desenvolvimento e progressão de 

doenças cardiovasculares uma vez que o endotélio vascular perde a sua 

capacidade de vasomodulação (63) e controle da proliferação de células da 

musculatura lisa.  

O endotélio vascular é formado por uma monocamada celular que 

reveste os vasos sanguíneos, separando os demais tecidos do lúmen do vaso 

(64). Essas células são denominadas CE. A importância do endotélio para 

homeostasia do sistema cardiovascular foi evidenciada, principalmente, pelo 

estudo de Furchgott e Zawadski (65), que utilizou anéis de aorta de coelho para 

demonstrar que a vasodilatação em resposta à um estimulo por acetilcolina 
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exógena era dependente da integridade das células endoteliais. No entanto, 

após agressões químicas ou mecânicas à camada celular, tal resposta não era 

mais observada. Atualmente, o endotélio é considerado um órgão endócrino 

sensível a estímulos humorais, neurais e mecânicos, responsável pela síntese 

e liberação de substâncias que participam do processo de modulação do tônus 

vascular (65), coagulação e trombólise (66), angiogênese (67), remodelamento 

vascular (68) e inflamação (69).  

A disfunção endotelial representa a primeira fase na formação da placa 

ateromatosa, onde ocorre aumento na expressão e liberação de moléculas de 

adesão, em especial, a selectina endotelial (sE-selectina), a molécula de 

adesão intercelular 1 (sICAM-1) e a molécula de adesão vascular 1 (sVCAM-1). 

Essas moléculas são liberadas em resposta a estímulos de citocinas 

inflamatórias, de lipopolissacarídeos bacterianos ou de lipoproteínas de baixa 

densidade oxidadas (LDLox) e permitem a ligação célula-célula ou célula-

matriz extracelular, levando a deposição de células espumosas no espaço 

subendotelial (70-72). O acúmulo progressivo de células espumosas no espaço 

subendotelial contribui para o aumento da espessura da parede do vaso 

reduzindo ou até obstruindo o diâmetro do vaso (73). 

Estímulos fisiológicos como o estresse de cisalhamento e modificações 

de ambiente locais como hipóxia transitória, promovem o aumento da produção 

de substâncias vasodilatadoras pelas células endoteliais, como o NO, além de 

outras substâncias moduladoras da tonicidade vascular como o fator 

hiperpolarizante derivado de endotélio e prostaciclinas (vasodilatadores), além 

de substâncias vasoconstritoras como ET-1. O equilíbrio dessas substâncias é 

fundamental para a regulação do tônus vascular e manutenção da saúde do 

endotélio (65). 

 

2.4.1 Substâncias vasoativas endoteliais 

A modulação da vasomotricidade é realizada por diversas susbtâncias 

vasodilatoras e vasoconstritoras sintetizadas e liberadas pelo endotélio que 

atuam estimulando o relaxamento ou a contração das células do músculo liso 

vascular (74).  

Os fatores relaxantes derivados de endotélio tem como principal 

estimulo de liberação o aumento da concentração intracelular de Ca+2 e sua 
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ação pode variar de acordo com o local aonde são liberados (62). Os principais 

fatores estudado são o NO, as prostaciclinas (PGI2) e o fator hiperpolarizantes 

derivado de endotélio (FHDE).  

O NO é um radical livre, gasoso, inorgânico, incolor, que possui sete 

elétrons de nitrogênio e oito de oxigênio, tendo um elétron desemparelhado 

(75). O NO é sintetizado a partir da enzima óxido nítrico sintase (NOS). Três 

isoformas de NOS são conhecidas: NOS neuronal (nNOS ou NOS1), NOS 

induzível (iNOS ou NOS2) e NOS endotelial (eNOS ou NOS3) (76). A nNOS é 

constitutiva, presente células epiteliais e em neurônios do sistema nervoso 

central (SNC) e do sistema nervoso periférico. É dependente de cálcio-

calmodulina e regula a transmissão sináptica no SNC; o NO produzido pela 

nNOS atua na regulação central da pressão arterial, no relaxamento do 

músculo liso e na vasodilatação via nervos periféricos (77). A produção de 

iNOS é induzida por citocinas e lipopolissacarídeos, em macrófagos, células 

endoteliais e células da musculatura lisa vascular. Não é regulada por cálcio e 

o NO produzido por ela tem importante papel nas atividades antimicrobianas, 

antiparasitárias e antineoplásicas (78, 79). Já a eNOS também é constitutiva e 

presente, principalmente, nas células endoteliais. Na presença de diversos co-

fatores, como tetraidrobiopterina (BH4), calmodulina (CaM) e nicotinamida 

adenina nucleotídeo fosfato reduzido (NADPH), o aminoácido L-arginina sofre 

ação da eNOS e sintetiza o NO e a L-citrulina. No músculo liso adjacente, o NO 

estimula o aumento de GMPc através da conversão da guanosina trifosfato 

(GTP), diminuindo as concentrações de cálcio intracelular e promovendo o 

relaxamento da musculatura lisa (65). Além disso, o NO produzido por ela pode 

atuar como inibidor da adesão e agregação plaquetária na parede vascular, da 

síntese de ácido desoxirribonucleico (DNA) e da proliferação de células da 

musculatura lisa vascular.  

Em relação às PGI2, elas são sintetizadas e liberadas de forma depende 

do aumento intracelular de Ca+2,  ativando a fosfolipase A a gerar ácido 

aracdônico (a partir de fosfolipídeos) (62). As ciclooxigenases endoteliais, 

juntamente com as endoperoxidases, convertem ácido aracdônico em 

prostaglandina H2 que por sua vez será convertida em PGI2. A presença do 

Ca+2 nesse processo garante similaridade com a liberação de NO, de forma 

que esses dois fatores são liberados simultaneamente. Contudo, seus 
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mecanismos de ação diferem pelo fato da PGI2 atuar em receptores acoplados 

a proteínas G na superfície celular, ativando adenilato ciclase e aumento a 

concentração de AMPc (80). Apesar de o NO ser o principal agente 

vasodilatador, estudos mostram que a PGI2 tem importante papel 

antiaterogênico principalmente por inibir ativação plaquetária e leucocitária 

(81). 

O estimulo para vasodilatação mediada pelo NO e por PGI2 é 

compartilhado também pelo FHDE. O mecanismos de sintese e liberação de 

FHDE ainda não estão completamente definidos uma vez que dependendo da 

especie, do leito vascular e o tamanho dos vasos, diferentes mecanismos 

hiperpolarizantes podem estar involvidos (62).  Com tudo, já está estabelecido 

que a abertura de canais de K e consequente hiperpolarização do potencial de 

membrana das células do musculo liso são a principal causa do efeito 

vasodilatodor observado (82). Diversas substâncias já foram propostas como 

FHDE incluindo metabólitos da via araquidônica da epoxigenase P450, íons K 

e comunicação elétrica através de junções de gap mioendoteliais. Shimokawa 

e colaboradores demonstraram que a tanto peróxido de hidrogênio (H2O2) 

parece atuar como FHDE em artérias mesentéricas de humanos e 

camundongos, evidenciando que a  homeostase redox é crucial para 

funcionalidade do FHDE (83). 

Em contrapartida, o endotélio também é responsável pela produção e 

liberação de diversas substâncias vasoconstritoras, como as endotelinas, 

angiotensina II e o superóxido. 

As endotelinas dos tipos 1, 2 e 3 compreendem em uma família de 

peptídeos com 21 aminoácidos, sendo a ET-1, a mais abundante e a mais 

encontrada no sistema cardiovascular (84). Esta proteína é sintetizada de novo 

nas CE em resposta a estímulos, incluindo mediadores inflamatórios, como 

citocinas, hipóxia, baixo estresse de cisalhamento, trombina, glicose, entre 

outros. Os inibidores endógenos incluem NO, prostaciclinas, sendo que ambas 

as vias estimulatórias ou inibitórias agem na região promotora do gene ET-1 a 

fim de modular a transcrição do ácido riibonucleico mensageiro (RNAm) pré-pró 

ET-1. Após a tradução em pré-pró ET-1, este é clivado no peptídeo 

biologicamente inativo (Big ET-1) que, sob a ação da enzima conversora de 

endotelina, o converterá na forma madura ET-1 (62). ET-1 ativa receptores 
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específicos ligados a proteínas G, os quais elevam os níveis de cálcio 

intracelular através da ativação da via fosfolipase C (85). As células musculares 

lisas expressam os dois tipos de receptores, ETA e ETB que, quando ativados, 

resultam em intensa vasoconstrição envolvendo a rho quinase (86). Entretanto, 

as CE só expressam receptores ETB, que causam um aumento no cálcio 

intracelular e ativação de fatores de relaxamento derivados de endotélio com 

consequente, vasodilatação. Embora a liberação de ET-1 resulte em 

vasoconstrição, a magnitude dos efeitos é diminuída pela ação nos receptores 

ETB endoteliais. Este efeito tem sua magnitude diminuída em ocorrência de 

injúria endotelial ou disfunção dos fatores vasodilatadores dependentes de 

endotélio. Os efeitos da disfunção endotelial ainda são exacerbados quando se 

trata de ET-1, pois alguns agentes que reduzem a atividade de fatores 

vasodilatadores são capazes de estimular a síntese de ET-1. A angiotensina II 

também parece estimular a transcrição de pré-pró-endotelina e a expressão do 

ETA nas células do musculo liso. 

A Ang II é um hormônio pleiotrópico e o principal agente efetor do 

sistema renina angiotensina, regulando o funcionamento de diversos tipos 

celulares (87). As diversas ações da Ang II são mediadas pelos seus 

receptores tipo 1 e tipo 2, AT1 e AT2 respectivamente, que podem 

desencadear diferentes cascatas intracelulares através da ativação de 

proteínas G, fosfolipases, proteínas mitogenativadas (MAP) quinases, 

fosfatases, tirosina quinases, NADPH oxidases (88). Em geral, a estimulação 

aguda por Ang II induz vasoconstrição através de sua ligação ao receptor AT1, 

ativando cascatas mediadas por proteinas G que por sua vez ativam 

fosfolipase C, fosfolipase D e fosfolipase A2, levando a produção de inositol-1-

4-5-trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG) (89), que vão mediar a liberação de 

CA+2 pelo reticulo sarcoplasmático, desencadeando a vasoconstrição (90). A 

ativação de proteínas G via AngII-AT1 também parece aumentar a atividade da 

enzima RhoA, muito expressa em células da musculo liso vascular, 

estimulando a fosforilação da cadeia leve da miosina  e sensibilização de 

proteínas contráteis ao cálcio (91). 

A ativação de NADPH oxidase pela ligação AngII-AT1 também pode 

gerar um efeito vasoconstritor por estimular a produção de superóxido e 

diminuir a biodisponibilidade de NO (48). Cicloxigenases endoteliais também 
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podem gerar superóxido que vai atuar de duas formas: gerando um ambiente 

de desequilibrio redox nas células endoteliais e inativando NO; e inibindo a 

sintese de PGI2, prejudicando seu efeito vasodilatador (92). A concentração de 

superóxido pode ser estimulada por outras vias como a cadeia respiratória, 

pela própria enzima eNOS e por endotelina. De uma forma geral, todas as vias 

atuam  primariamente inativando NO (62). 

A ligação da Ang II ao receptor AT2 tem sido largamente associada a 

efeitos anti-inflamatório, anti-proliferativo, anti-hipertrófico, pró-apoptótico e 

ainda a resposta vasodilatadora (93). Esses efeitos do AT2R são essenciais 

para contrabalancear as ações mediadas pelo AT1R e da ação excessiva do 

Ang II (94). 

 

2.4.2 Células progenitoras endoteliais 

Além das substâncias vasoativas, o endotélio gera partículas e 

substâncias que atuam na ativação de células endoteliais, bem como na 

mobilização de mecanismos de reparo celular e angiogênese.  

As células progenitoras endoteliais (CPE) constituem uma população 

celular heterogênea encontrada, principalmente, na medula óssea, cordão 

umbilical e sangue periférico. Embora a medula óssea seja a principal fonte, as 

CPE também podem ser observadas em tecidos e órgãos como coração, vasos 

sanguíneos, músculo esquelético e tecido adiposo e se originar de múltiplos 

precursores incluindo hemangioblastos, precursores não hematopoiéticos, 

células monocíticas ou células-tronco residentes nos tecido (95, 96). 

Fenotipicamente, as CPE precoces são caracterizadas pela captação de 

lipoproteína de baixa densidade acetilada (acLDL), pela ligação à lectina 

aglutinina 1 de Ulex Europaeus (lectina UEA-1) e pela expressão dos 

marcadores CD31, CD34, VE-caderina, receptor do fator de crescimento de 

endotélio vascular tipo 2 (VEGFR2) e fator de von Willebrand. Alguns autores 

ainda acreditam que sejam derivadas da linhagem hematopoiética-monocítica, 

ou seja, positivas para CD45 e CD14. Além disso, apresentam baixo potencial 

proliferativo, expressam eNOS e contribuem para a formação de vasos através 

da liberação de mediadores por mecanismos parácrinos e através da 

incorporação a vasos sanguíneos recém-formados. 
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Em casos de lesão ao endotélio, essas células são ativadas da medula 

óssea e mobilizadas para circulação periférica graças a sua capacidade de 

proliferar, migrar, e se diferenciar in vivo e in vitro em células endoteliais 

maduras. As CPE são atraídas por quimiotaxia através de sinais químicos, 

sejam ele expressões de moléculas de adesão ou pela liberação de citocinas 

inflamatórias / fatores de transcrição. Ao atingirem o órgão-alvo, essas células 

participam dos processos de neovascularização e angiogênese (97).  

A mobilização das CPE acontece, principalmente, por fatores de 

crescimento vascular e moléculas responsáveis por sua ativação na medula 

óssea. Atualmente, não está definido qual seria o fator de mobilização mais 

importante. O fator derivado de célula estromal (SDF-1) e o fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) apresentaram efeitos similares e 

rápidos na mobilização de CPE em modelo animal, enquanto angiopoetina-1 

mobilizou uma menor quantidade de células em maior tempo (98). Isquemia 

também parece mobilizar CPE através da estimulação de VEGF e SDF-1(99). 

Além disso, foi mostrado que a eNOS é essencial para a mobilização de 

células tronco derivadas da medula óssea e de células progenitoras (100), e 

que a administração de noradrenalina após isquemia de membros inferiores 

aumenta o numero e a mobilização de CPE através da cascata de sinalização 

eNOS/Akt/PI3K e estimulação de VEGFR2 (101).  

A Ang II também parece influenciar na mobilização e funcionalidade de 

CPE, especialmente pela presença de AT1R nas CPE (102). Agudamente, a 

ligação da Ang II ao AT1R presente nas CPE possui ação pró-angiogênica 

mediada pela ativação da NADPH, aumento da expressão de VEGFR2 (12) e 

maior biodisponibilidade de NO (103). Em contrapartida, o aumento crônico da 

Ang II gera um estímulo contínuo a NAPDH estimulando mecanismos 

apoptóticos (104) e aumentando a geração de EROs (105) e consequente 

senescência celular(106). 

A funcionalidade de CPE parece ser afetada pela presença de doenças 

cardiometabólicas, como hipertensão, aterosclerose e obesidade. Tsai e 

colaboradores (107) mostraram que o número de CPE circulantes em resposta 

ao estresse isquêmico foi significativamente reduzido em ratos com obesidade, 

evidenciando que a mobilização de CPE da medula óssea estava debilitada, 

bem como capacidade de reparo endotelial foi prejudicada. Culturas de células 
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de animais obesos também demonstraram diminuição da angiogênese e da 

capacidade migratória de CPE (107).  

Em situações de estresse e depressão, a função endotelial e a 

mobilização de CPE também parecem estar prejudicadas. Rocha e 

colaboradores (108) mostraram que indivíduos com síndrome metabólica, 

mesmo que em estágios iniciais, apresentam diminuição no número de CPE 

em cultura após estresse mental, o que está correlacionado com baixa 

funcionalidade e pode contribuir para diminuição na capacidade de reparo 

(108). Outros estudos corroboram essa resposta mostrando que indivíduos 

com DCV e depressão possuem baixos níveis de CPE (109, 110). A resposta 

prejudicada de CPE ao estresse pode ser relacionada ao aumento de cortisol 

(111), aumento da atividade simpática e catecolaminas (101), desequilíbrio 

oxidativo (112) e aumento crônico na concentração de Ang II circulante (113). 

 

2.4.3 Estresse mental e disfunção endotelial 

Diversas evidências têm mostrado que o EM pode ter um impacto 

deletério sobre a função endotelial vascular de repouso. O esclarecimento 

sobre os mecanismos envolvidos nas respostas às situações agudas de 

estresse parece ter especial importância uma vez que curtos períodos de 

exposição ao estresse tem sido associados a eventos cardiovasculares, como 

isquemia do miocárdio (33) e disfunção endotelial (5, 36, 114). 

O efeito do EM sobre a função endotelial parece ser duradouro, podendo 

ser observados por horas após o término da exposição ao agente estressor. 

Ghiadoni e colaboradores avaliaram a função endotelial em indivíduos 

saudáveis antes e após (30, 90 e 240 minutos) 10 minutos de exposição ao 

teste de estresse mental e observaram que a DMF diminui significativamente 

em 30 min após o estresse, permaneceu reduzida por até 90 minutos e só 

retornou aos níveis de repouso 240 minutos após o término do estresse (5). 

Esses achados foram confirmados por estudos posteriores (4, 36, 39, 115), 

evidenciando que exposições repetidas ou crônicas a esse fenômeno 

impactam negativamente a função endotelial, explicando, ao menos em parte, 

a relação entre exposição ao estresse e aumento no risco de doenças 

cardiovasculares. 
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Outros mecanismos também parecem mediar essa resposta de 

disfunção endotelial transitória como o aumento na produção do hormônio 

cortisol (4), via ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, aumento da 

atividade simpática (115) e aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias 

produzidas pelas células de defesa (macrófagos, monócitos e principalmente 

os linfócitos) de nosso sistema imunológico. Além do seu efeito principal, vários 

dos mecanismos citados podem influenciar ou mesmo amplificar outras 

respostas relacionadas a disfunção endotelial. O cortisol, por exemplo, parece 

contribuir para degradação do NO através do aumento da produção de EROs e 

favorecimento da formação de peroxinitrito (114). Algumas citocinas pró-

inflamatórias também parecem estimular a produção de EROs e consequente 

diminuição da biodisponibilidade de NO em células endoteliais(61). 

 

2.5 Homeostase redox 

O estresse oxidativo pode ser definido como a oxidação de 

macromoléculas biológicas como lipídios, proteínas, DNA, carboidratos e 

ocorre quando a concentração de substâncias oxidantes supera a 

concentração de antioxidantes (116). Dentro do grupo das EROs, as 

substâncias oxidantes mais importantes são o ânion superóxido (O2
-), H2O2, 

radical hidroxil (OH-) e peroxinitrito (OONO-). 

Em concentrações fisiológicas, as EROs atuam como moléculas de 

sinalização regulando o crescimento do músculo liso vascular, e como fatores 

de transcrição e expressão de genes (117). Nestas condições, a produção de 

radicais livres de oxigênio e peróxido são balanceadas por um eficiente sistema 

antioxidante capaz de remover as EROs, prevenindo, portanto, danos ao 

tecido. Os antioxidantes enzimáticos, tais como glutationa peroxidase (GPx), a 

superóxido dismutase (SOD) e catalase tem um importante papel na conversão 

das EROs a oxigênio e água. 

A SOD atua transformando ânions superóxidos em H2O2, reação normal 

em pH fisiológico porém acelerada por esta enzima. A catalase, por sua vez, 

possui a capacidade de converter H2O2 em água e oxigênio. A GPx é um 

hidroperóxido orgânico localizado no citosol e na matriz mitocondrial que atua 

na redução de H2O2 através da utilização de glutationa, co-substrato da GPx, 

formando glutationa dissulfeto (118). 
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Sob concentrações patológicas, as EROs são produzidas em quantidade 

excessiva. Este desvio no balanço entre as substâncias oxidantes e 

antioxidantes, chamado estresse oxidativo pode ter importantes efeitos na 

função celular e tecidual, levando à disfunção endotelial, migração de 

monócitos, peroxidação lipídica e inflamação (119).  

A obesidade é comumente associada ao desequilíbrio oxidativo e, 

consequentemente a DCV como hipertensão e aterosclerose (120). Uma 

importante fonte de EROs é a ativação de NAPDH oxidase em células 

endoteliais (121), promovendo inflamação e adipogênese, por exemplo (122).   

Diversos fatores podem influenciar a magnitude do desequilíbrio oxidativo em 

indivíduos obesos como o padrão de distribuição de gordura pelo corpo (123), 

idade (124) e nível de atividade física (125), entre outros. Obesos também 

estão susceptíveis ao aumento do estresse oxidativo durante o exercício agudo 

(126). O aumento de biomarcadores oxidativo, como TBARS e peroxidação 

lipídica, está relacionado ao aumento da intensidade do exercício, porém é 

independente do tipo do exercício e da idade (127).  

O quadro de obesidade também parece estar relacionado a uma 

hiperativação do sistema renina angiotensina(128). Estudos em humanos 

mostraram que a obesidade está associada ao aumento da concentração 

plasmática de renina (129), angiotensinogênio, ECA e de Ang II(130). Além 

disso, o aumento de Ang II após uma manobra de estímulo β-adrenérgico, por 

exemplo, parece ser maior em indivíduos obesos quando comparados a 

indivíduos eutróficos (131). Considerando que durante o estresse ocorre 

aumento da liberação de Ang II, desencadeando uma hiperativação simpática 

(46, 47), essa resposta pode estar exacerbada em homens com 

sobrepeso/obesidade. O aumento de Ang II também é capaz de agravar o 

quadro de desequilibrio de homeostase redox na obesidade, uma vez que a 

ligação da Ang II ao receptor AT1 ativa a NADPH oxidase, aumentando a 

produção de EROs no meio intracelular(121). 

 

2.6 Angiotensina II 

   A Ang II é o principal agente do SRA e tem um importante papel na 

regulação dos processos fisiológicos do sistema cardiovascular (132). O 

angiotensinogênio, peptídeo precursor do SRA, produzido principalmente pelo 
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fígado, sofre ação enzimática da renina, gerando angiotensina I que por sua 

vez é clivada pela ECA nos pulmões e rins(133), formando Ang II (134). Além 

disso, o SRA também é regulado pela ação da ECA2, que é capaz de clivar 

angiotensina I e Ang II em angiotensina 1-7, que apresenta ação 

vasodilatadora (135).  

 Em individuos obesos, além da hiperativação do sistema renina 

angiotensina, já foi demonstrado que a presença de tecido adiposo perivascular 

(TAPV) em grande volume também está relacionada há uma maior expressão 

dos componentes desse sistema(136). A literatura mostra que o TAPV 

apresenta efeito anticontrátil em diferentes vasos sanguíneos, através de vias 

de sinalização específicas que envolvem concentrações de Ca+2 intracelular, 

canais de K+ sensíveis ao Ca+2, à voltagem e ao ATP e ainda recedptores B3-

adrenérgicos (137, 138). Estudos mostram que a maior ativação da ECA-1, 

provavelmente via aumento de Ang II e participação de AT1 podem estar 

relacionados ao efeito contratil observado(139). 

As principais ações fisiológicas da Ang II são mediadas pela sua ligação 

ao receptor tipo 1 de Ang II (AT1R), como contração da musculatura vascular 

gerando vasoconstrição e aumento de PA, aumento da retenção renal de 

sódio, e secreção de vasopressina e aldosterona. O receptor tipo 2 da Ang II 

(AT2R) parece atuar principalmente como contraponto aos efeitos da ativação 

do AT1R, inibindo o aumento da PA e a reatividade vascular (47). Uma vez que 

a Ang II se liga ao AT1R, ele ativa diversas vias de sinalização intracelulares 

que vão modular todas as ações da Ang II. Na musculatura vascular e no 

endotélio, a maior parte dos efeitos da Ang II está relacionada à ativação de 

NADPH oxidase e aumento da produção de EROs (121). O mecanismo pelo 

qual a Ang II ativa NAPDH oxidase ainda é muito discutido. Nas células 

musculares lisas de aorta, as subunidades da NADPH oxidase, Nox1 e Nox4 

são as principais responsáveis pela geração de EROs (140). A ativação de 

NADPH oxidase pela Ang II também envolve fosforilação de p47phox (141) e a 

participa em vias de sinalização anteriores através de mediadores como PI3K 

(142).  

 As EROs são reconhecidas como importantes segundos mensageiros de 

ações intra e intercelulares que atuam na inflamação vascular. O H2O2, por 

exemplo, é capaz de modificar reversivelmente resíduos de cisteína e regular a 
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atividades de tirosinas (143), enquanto o ânion superóxido pode atuar em 

grupamentos heme e proteínas ferro-sulfuradas, interferindo em sua função 

(144). De maior destaque, o superóxido gerado pela Ang II atua inativando o 

NO em células endoteliais e na musculatura vascular lisa (145).  

 Apesar de o principal alvo da Ang II no sistema cardiovascular serem as 

células musculares lisas dos vasos, ela atua também nas CE aumentando a 

produção de EROs, ativando vias de sinalização apoptóticas e promovendo 

trombose. Em CE, a Ang II parece regular a biodisponibilidade NO aumentando 

a expressão do mRNA da eNOS (146). Em contrapartida, indivíduos que 

apresentam hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como 

aqueles com sobrepeso/obesidade, a disfunção endotelial devido ao aumento 

de EROs associada a proliferação celular e inflamação estão relacionadas a 

formação de placa de aterosclerose (132). 

 

  
Figura 2. Ativação de NADPH oxidase pela angiotensina II receptor tipo 1 
Adaptado de Martin AS et al. Antioxi Redoxi Signal,(147) 

3. LACUNA CIENTÍFICA 

Considerando que a Ang II liberada durante o estresse mental gera um 

desequilíbrio oxidativo mediado pelo AT1R, não se sabe se esse processo é 

um dos responsáveis pela disfunção endotelial transitória em resposta EM. 

Dessa forma, a hipótese do presente estudo é que o estresse oxidativo gerado 

pela ligação da Ang II ao AT1R seja o principal mecanismo responsável pela 

disfunção endotelial transitória em condições de EM em indivíduos com 



 

29 
 

sobrepeso/obesidade grau I. Além disso, sugere-se que, nessas condições, 

ocorra um desequilíbrio no sistema oxidante-antioxidante, bem como redução 

na mobilização de CPE nessa população. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

Determinar os efeitos da angiotensina II mediada pelo AT1R após o 

estresse mental sobre biomarcadores endoteliais e oxidativos em homens com 

sobrepeso e obesidade grau I.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 Determinar os efeitos da angiotensina II mediada pelo AT1R após o 

estresse mental em homens com sobrepeso e obesidade grau I sobre: 

- a função endotelial; 

- a mobilização de células progenitoras endoteliais; 

- os marcadores de estresse oxidativo; 

- a biodisponibilidade de nitrito; 

- a concentração de endotelina-1 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1  Amostra 

Foram selecionados 14 voluntários do sexo masculino, que 

apresentaram sobrepeso ou obesidade grau I (índice de massa corporal entre 

25 kg.m-2 e 35 kg.m-2). Esses atendiam os seguintes critérios de inclusão: 

a) Idade entre 20 e 50 anos; 

b) Sedentários (não praticaram exercício físico regular pelos últimos três 

meses); 

c) Sem histórico de tabagismo; 

d) Ausência de alterações metabólicas (exceto sobrepeso/obesidade grau 

I), hipertensão renovascular, doença isquêmica cerebral, hipertensão 

arterial sistêmica, doença arterial coronariana e anormalidades 

musculoesqueléticas; 

e) Não fazer uso regular de medicamentos. 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição (CAAE 

76594217.0.0000.5243). Todos os participantes foram devidamente informados 

quanto aos procedimentos realizados e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

5.2 Protocolo 

O protocolo consistiu em um ensaio clínico randomizado, cruzado, cego 

e controlado por placebo, composto por três dias de avaliações, respeitando o 

intervalo mínimo de sete dias entre cada sessão, no Laboratório de Ciências do 

Exercício (LACE). O primeiro contato foi realizado por telefone ou 

pessoalmente, no qual foi feito um cadastro de pré-seleção dos voluntários. No 

primeiro dia de avaliação, os indivíduos realizaram exames bioquímicos; no 

segundo e terceiro dia, eles foram submetidos à avaliação clínica e às sessões 

experimentais. 

As sessões experimentais foram compreendidas pela administração oral 

de do bloqueador do receptor tipo 1 da angiotensina II (olmesartana 40 mg, 

bloqueio AT1R) ou administração oral de placebo (amido). As avaliações 

hemodinâmicas foram compostas por determinação da função endotelial, 
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através da DMF nos seguintes momentos: antes, 30 e 60 minutos após o teste 

de EM. Já a coleta de sangue para determinação dos biomarcadores foi 

realizada através de um cateter endovenoso posicionado na fossa cubital do 

braço dominante dos indivíduos apenas nos momentos pós-intervenção com 

placebo ou medicamento, como demonstrado pelas setas na figura 4. As 

técnicas realizadas nas sessões experimentais estão descritas adiante. 

  

Figura 3. Desenho experimental. Setas pretas indicam momentos de coleta de sangue. 

 

5.2.1 Exames bioquímicos 

Após um período de jejum de 12 h, foi coletada uma amostra de sangue 

para a realização das seguintes dosagens: hemograma completo (Dym 3500R, 

AboottLaboratories, Chicago, Illinois, EUA), glicemia de jejum, colesterol total, 

HDL-colesterol, triglicerídeos (química seca; Vitros, Ortho-ClinicalDiagnostics, 

New Jersey, EUA) e insulina. Os valores de VLDL-colesterol foram calculados 

com base nos valores de triglicerídeos, e LDL-colesterol foi calculado pela 

fórmula de Friedewald, que usa como base os valores de colesterol total, HDL-

colesterol e triglicerídeos. 

 

5.2.2 Avaliação clínica 

A avaliação clínica dos pacientes era composta por aferição da pressão 

arterial de repouso pelo método semi-automático (HEM-742INT, Omron 

Healthcare, Kyoto, Japan) e medidas antropométricas peso e altura. Quanto às 

medidas de pressão arterial, foram realizadas duas aferições na posição 

sentada, sendo uma em cada braço e após um intervalo de, no mínimo, 10 

minutos essas medidas foram repetidas. Os valores de PA de repouso foram 

gerados após cálculo da média das duas aferições. 

 

5.2.3 Sessão experimental 

As sessões experimentais foram iniciadas sempre no período da manhã, 

após desjejum com orientações nutricionais, em ambiente climatizado, com 
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temperatura controlada (22-24°C). Todos os voluntários eram orientados a não 

ingerir álcool, cafeína e não realizar exercícios físicos nas 48h que precedem 

as sessões experimentais. Além disso, foi orientado que os voluntários 

seguissem uma dieta pobre em nitrito-nitrato indicada pelo nutricionista da 

equipe do laboratório. 

Após a chegada do voluntário, era feita aferição da pressão arterial 

conforme descrito anteriormente. Em seguida, o voluntário era orientado a 

deitar na maca, e todo o procedimento de instrumentação do voluntário era 

iniciado (figura 5). Nesse momento, era realizado o posicionamento do cateter 

endovenoso na fosse cubital para coleta de sangue para avaliação de 

biomarcadores endoteliais e de estresse oxidativo.  

 

 

Figura 4. Setup experimental 

 

Variáveis hemodinâmicas. Durante toda a sessão experimental, a pressão 

arterial foi verificada continuamente, batimento a batimento, por meio de um 

sistema não-invasivo (Finometer, Finapres Measurement Systems, Arnhem, 

Holanda). A frequência cardíaca foi obtida por registro eletrocardiográfico. 

Todos os sinais foram obtidos numa frequência de 1000 Hz e integrados e 

digitalizados através do sistema de aquisição de dados PowerLab 

(ADInstruments, Sydney, Austrália) e analisados pelo software LabChart 7 

(ADInstruments, Sydney, Austrália). 
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Bioimpedância. A medida da composição corporal pela análise bioelétrica de 

impedância prediz através de uma corrente elétrica, gerada e detectada por 

eletrodos, os percentuais de massa magra, massa gorda e volume total de 

água (extracelular e intracelular). Dois eletrodos são posicionados no 

metacarpo e metatarso cada um, descarregando uma corrente elétrica de 50 

Khz gerada por uma fonte externa (Quantum II – Body Composition Analyzer, 

Clinton Township MI, EUA).  Essa corrente é detectada por outros dois 

eletrodos, posicionados no punho e no tornozelo, avaliando a alteração na 

frequência inicial. Os dados de impedância e reactância fornecidos pela fonte 

são analisados no software RJL Systems Body Composition (Clinton Township, 

MI, EUA). 

 

Avaliação da função endotelial. A DMF pode ser descrita como a 

vasodilatação dependente de endotélio observada em leitos vasculares 

arteriais em repouso, utilizando-se imagem de ultrassom vascular de alta 

resolução. Esta técnica contrasta as mudanças do diâmetro de artérias 

periféricas de condução em resposta ao aumento abrupto no fluxo sanguíneo 

laminar e na taxa de cisalhamento na parede interna dos vasos sanguíneos 

(148). Foi utilizado um transdutor linear operando a uma frequência de imagem 

de 7,5 MHz e posicionado longitudinalmente em uma área 5 a 8 cm proximal à 

fossa antecubital sobre a artéria braquial. Esse transdutor foi conectado a um 

equipamento de ultrassom doppler vascular (Logiq P5, GE, Hatfield, 

Hertfordshire, Inglaterra) para obtenção das imagens de diâmetro da artéria 

braquial. Além disso, um sistema de eletrocardiograma de três derivações 

acoplado ao equipamento de ultrassom foi utilizado para obter o registro das 

fases do ciclo cardíaco. As imagens de diâmetro da artéria braquial foram 

obtidas no modo bidimensional e no plano longitudinal durante o ciclo cardíaco. 

A hiperemia reativa, por sua vez, foi realizada através da inflação de um 

manguito no braço a 200 mmHg (E-20 Rapid Cuff Inflator, Hokanson, Bellevue, 

WA, EUA) por cinco minutos, seguido por desinflação do manguito nos minutos 

subsequentes. A medida de diâmetro foi feita manualmente por um único 

avaliador. 
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Estresse mental. O teste de EM aplicado chama-se conflito palavra-cor 

(Stroop color word test), que consiste na leitura rápida e em voz alta, pelo 

participante, da cor da letra da palavra escrita em telas sucessivas com uma 

série de nomes de cores impressos com tintas diferentes daquela do 

significado da palavra, além de vozes que repetem outras cores diferentes das 

observadas pelo participante (conflito auditivo). As sessões de EM foram 

compostas por dois minutos de mensurações basais, cinco minutos de estresse 

mental e três minutos de recuperação, quando o indivíduo ficava em repouso, 

em silêncio, após a finalização do teste (figura 6). A pressão arterial e 

frequência cardíaca batimento-batimento foram gravadas via fotopletismografia 

no dedo médio (Finometer, Finapres Medical Systems). O nível de estresse 

perceptível foi avaliado após cada teste usando-se uma escala de zero a 

quatro, como a seguinte: 0 = não estressante, 1 = pouco estressante, 2 = 

estressante, 3 = muito estressante e 4 = extremamente estressante. A coleta 

de sangue para avaliação de biomarcadores endoteliais e de estresse oxidativo 

foi realizada ao final do teste de EM. 

 

Figura 5. Protocolo modificado do Stroop Color Word Test. Setas pretas indicam momentos de 
mensuração do fluxo sanguíneo (38). 

 

Avaliação do fluxo sanguíneo. A avaliação do padrão de fluxo teve duração 

de 30 segundos e foi realizada no momento basal, nos três minutos iniciais do 

teste de estresse mental e no segundo minuto de recuperação do teste de 

estresse mental, sendo utilizada a técnica de ultrassom doppler vascular (Logiq 

P5, GE, Hatfield, Hertfordshire, Inglaterra). O volume de amostra foi 

posicionado no centro da artéria braquail e ajustado para toda a largura do 

vaso. Os vídeos foram capturados em tempo à uma frequência de 30Hz 

utilizando uma placa de video USB 2.0 (Dazzle Video Capure, Pinnacle, CA, 

EUA) conectada à um computador. Os vídeos foram analisados em software de 

reconhecimento e detecção de bordas automático (Vascular Research Tools 5, 

Medical Imaging Applications), que foi utilizado para análise off-line do diâmetro 
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da artéria braquial. As regiões de interesse na análise foram identificadas e 

repetidas em todas as analises (39, 149). A velocidade média do fluxo 

sanguíneo (Vmédia) foi capturada e analisada no sistema do Doppler. O fluxo 

sanguíneo foi calculado através da velocidade do fluxo e área do vaso, 

considerando 60 uma constante (Vmédia X Área X 60). A condutância vascular 

foi calculada pela razão do fluxo e pressão arterial média (mL/min.mmHg-1). 

 

Avaliação de células progenitoras endoteliais. A mobilização de CPE foi 

avaliada através de citometria de fluxo. Sangue periférico foi coletado em tubos 

de EDTA e amostras de 50 μL foram incubadas com 10 μL de CD34-FITC (BD 

Biosciences; Franklin Lakes, NJ, EUA), 5 μL de CD45-PerCP (BD Biosciences; 

Franklin Lakes, NJ, EUA), e 10 μL de VEGFR2-APC (R&D Systems; 

Minneapolis, MN, EUA), no escuro, por 40 minutos, a 4ºC. Em seguida, as 

células foram incubadas com 450 μL FACS Lysing solution (BD Biosciences; 

Franklin Lakes, NJ, EUA). A intensidade de fluorescência das amostras foi 

mensurada por citometria de fluxo através do FACSVerse (BD Biosciences; 

Franklin Lakes, NJ, EUA) e um total de 5x105eventos foram analisados pelo 

software FACSSuite (BD Biosciences; Franklin Lakes, NJ, EUA). Foram 

consideras CPE as células que apresentassem fenótipo 

CD45dim/CD34+/VEGFR2+ (150). TruCount Beads (BD Biosciences; Franklin 

Lakes, NJ, EUA) foram utilizadas para calcular a concentração de CPE por μL 

de sangue total seguindo o cálculo abaixo 

 

 

Figura 6. Calculo de contagem absoluto de células progenitoras endoteliais 

 

Concentração de nitrito. A mensuração das concentrações de nitrito nas 

amostras foi realizada através do Analisador de NO (NOA, Nitric Oxide 

AnalyzerSievers), modelo 280i (GE AnalyticalInstruments, Colorado, EUA). A 

detecção é baseada na reação de quimioluminescência em fase gasosa entre 

óxido nítrico e ozônio através da seguinte reação: 
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A emissão do radical dióxido de nitrogênio (NO2) ocorre na região 

vermelha e próxima a infravermelha do espectro de luz e é detectada por um 

tubo fotomultiplicador vermelho-sensível termoeletricamente resfriado. Este 

transfere a informação em milivolts (mV) (151) para um computador que 

através do software Liquid v.3.2 integra os picos gerados e calcula a 

concentração das amostras. O princípio do método baseia-se na mensuração 

de nitrito resultante da oxidação do NO. Assim, utiliza-se um agente redutor 

(1% wt/vol de NaI ou KI em ácido acético) capaz de converter nitrito em NO. 

O aparelho apresenta uma câmara de vidro selada, onde foram injetados 

20μL de soro humano desproteinizado em 5 mL de solução de tri-iodeto 

acidificado. O gás produzido pela reação do nitrito com a solução ácida de 

iodeto é o NO, que foi levado por um fluxo contínuo de gás nitrogênio até outra 

câmara para a reação com o ozônio. Para a conversão medida pelo aparelho 

em mV em concentrações de μM foi confeccionada uma curva padrão com 

valores medidos em duplicata nas seguintes concentrações de nitrito de sódio 

(NaNO2) (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA): 0,125; 0,25; 0,5 e 2,5 μM. As 

diferenças entre as duplicatas eram inferiores a 20%. A sensibilidade do NOA 

para medidas da fase gasosa do NO2 é menor que uma parte por bilhão por 

volume. O limite de detecção para medidas do NO e dos produtos de sua 

reação em amostras líquidas é de aproximadamente 1 μM. 

 

Endotelina-1. A concentração de endotelina-1 foi determinada através de 

ensaio imunoenzimático (Endothelin ELISA kit, Cayman, Ann Arbor, MI, EUA), 

utilizando plasma isolado de amostras de sangue venoso coletadas em tubos 

de EDTA. O ensaio utiliza um conjugado acetilcolinesterase (AchE): Fab ', que 

se liga seletivamente ao epítopo da molécula de endotelina. A concentração do 

analito foi determinada medindo a atividade enzimática da AChE adicionando 
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seu substrato a cada poço. A intensidade da cor da reação catalisada pelo 

conjugado AChE, determinada espectrofotometricamente, foi diretamente 

proporcional à quantidade de conjugado ligado, que por sua vez foi 

proporcional à concentração de endotelina. 

 

Estresse oxidativo. Foi determinado através da mensuração de marcadores 

de peroxidação lipídica (espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico, TBARS), 

oxidação proteica (concentração de carbonilas) e a enzima antioxidante 

catalase.  

Peroxidação lipídica. A avaliação da peroxidação lipídica foi realizada 

através da determinação dos níveis de espécies reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) (73, 152). Esse método se baseia na reação entre 

duas moléculas de ácido tiobarbitúrico (TBA) com uma de malondialdeído 

(MDA), resultantes da peroxidação lipídica, produzindo um complexo 

(MDA:TBA) de coloração rósea. Para isso, 100 µL de soro foram 

homogeneizados com 50 µL de SDS (8,1%), 550 uL ácido fosfórico (1%) e 

300 uL de ácido tiobarbitúrico (0,6%). Em seguida, essa solução foi aquecida 

à 95°C por 1h em banho-seco e, posteriormente, centrifugada (4000 rpm por 

5 min a 25°C). O sobrenadante foi utilizado para quantificar os níveis de 

TBARS. As concentrações plasmáticas de lipoperóxidos foram expressos 

em termos de malondialdeído (nmol/mL) e determinados em duplicata pela 

medida de TBARS, usando um método fluorimétrico. A absorbância de cada 

teste foi obtida em leitora de microplacas de 96 poços a 532 nm. Este 

método utilizou a substância 1,1,3,3- tetrametoxipropano para confecção da 

curva padrão (153). 

Oxidação proteica. A quantificação da oxidação proteica foi realizada 

através da reação do 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) com as carbonilas de 

proteínas oxidadas (154). Nesse ensaio a concentração de proteínas totais é 

determinada de acordo com o método de Lowry e colaboradores (155) 

utilizando uma curva padrão de albumina. Os valores da concentração de 

carbonilas foram normalizados por mg de albumina e expressos em 

nmol.mg-1. 

Catalase. A determinação da atividade enzimática da catalase foi feita 

através do kit de ELISA (Catalase Assay Kit, Cayman, Michigan, EUA) que 
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mensura a reação de catalase com o metanol na presença de uma 

concentração ideal de peróxido de hidrogênio. O formaldeído produzido é 

mensurado por colorimetria com 4-amino-3hidrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol 

(Purpald) como cromógeno, cuja oxidação transforma a solução 

transparente em roxa. 

 

5.3  Análise estatística 

O tamanho apropriado da amostra de 15 indivíduos foi calculado 

utilizando a DMF como desfecho principal e admitindo uma diferença na média 

de 5% (tamanho do efeito) e o desvio-padrão também igual a 5%, ambos 

obtidos em experimentos preliminares, ajustando o poder do teste estatístico 

para 0,8 e o erro alfa para 0,05. Para verificação da normalidade na distribuição 

das variáveis foi realizado o teste Shapiro-Wilk e a homocedasticidade pelo 

teste de Levene. Na sequência, foram realizadas ANOVA two-way para 

medidas repetidas, onde “condição” e “momento” foram considerados os 

fatores principais. Quando encontrado diferenças significativas para grupo, 

momento e/ou interação, o teste de Fisher foi utilizado como procedimento 

post-hoc. Os dados foram expressos na forma de média ± erro padrão da 

média. Uma probabilidade menor do que 5% foi considerada estatisticamente 

significativa em análises bicaudais. O pacote estatístico utilizado foi Statistica 

(versão 10.0, StatSoft Inc. 2011, Tulsa, Oklahoma, USA). 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Características da amostra 

 Quatorze voluntários, do sexo masculino, com idade 27±2 anos, 

participaram do estudo. As variáveis antropométricas e metabólicas foram 

demonstradas na tabela 1. Como esperado, todos os voluntários apresentaram 

IMC maior que 25,0 kg.m² e menor que 34,9 kg.m², caracterizando 

sobrepeso/obesidade grau I. 

 

Tabela 1. Variáveis antropométricas, hemodinâmicas e metabólicas. 

Variáveis  

N (14)  

Idade (anos) 27 ± 2 (20-46) 

Peso (kg) 92,2 ± 2,7 (73-109) 

Altura (cm) 175 ± 0,02 (158-193) 

IMC (kg/m²) 29,8 ± 0,7 (26,6-34) 

Gordura corporal (%) 32,8 ± 0,9 (27,7-37,4) 

Circunferência da cintura (cm) 99,6 ± 1,5 (92-110) 

PAS (mmHg) 123 ± 2 (107-133) 

PAD (mmHg)  81 ± 2 (68-94) 

Frequência cardíaca (bpm) 71 ± 3 (56-84) 

Glicose (mg/dL) 88,0 ± 2,5 (77-104) 

Insulina (µUI/mL) 12,8 ± 2,1 (6,33-23,34) 

HOMA-IR 2,98 ± 0,45 (1,46-5,30) 

Colesterol total (mg/dL) 186,2 ± 13,7 (138-256) 

HDL (mg/dL) 41,1 ± 2,5 (34-61) 

LDL (mg/dL) 120,2 ± 11,7 (63-184) 

VLDL (mg/dL) 25,0 ± 2,9 (13-44) 

TG (mg/dL) 114,3 ± 18,3 (17-220) 

Dados estão apresentados como média ± erro padrão da média (minimo-máximo); IMC, índice 
de massa corporal; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; HDL, 
lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade; VLDL, lipoproteína de 
muito baixa densidade; TG, triglicerídeos. 
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6.2  Estresse mental  

O teste de estresse mental foi realizado durante cinco minutos, após 

dois minutos de mensurações basais e seguido por três minutos de 

recuperação. No final dos três minutos iniciais do teste de EM foram feitas 

medidas de fluxo sanguíneo na artéria braquial dos indivíduos. Na tabela 2 

estão representadas PAS, PAD, PAM, FC, diâmetro de artéria braquial, fluxo 

sanguíneo médio e condutância vascular.  

Houve aumento significativo nas variáveis hemodinâmicas PAS, PAD, 

PAM, FC e fluxo sanguíneo médio (p<0,04 vs. basal) durante o estresse mental 

em ambas as sessões. Durante a recuperação, as variáveis mencionadas 

acima retornaram para valores semelhantes aos basais (p <0,01 vs. EM), 

exceto pelo fluxo sanguíneo médio durante a sessão de placebo (p <0,02 vs. 

basal). Não foi observada alteração em relação à condutância vascular ao 

longo do tempo em ambas as sessões. É importante destacar que não foram 

observadas diferenças na magnitude da resposta das variáveis hemodinâmicas 

entre as sessões, de modo que o estresse mental parece ter causado o mesmo 

efeito nas duas sessões experimentais. 

Não foram observados efeitos diretos do bloqueio AT1R sobre as 

variáveis hemodinâmicas, podendo ser verificado pela ausência de diferença 

entre os momentos basais (Tabela 2). Além disso, nenhum dos voluntários 

incluídos no presente estudo relatou efeitos adversos durante o placebo ou a 

sessão de bloqueio AT1R.  
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Tabela 2. Variáveis hemodinâmicas e de fluxo durante o estresse mental em ambas as sessões.  

                                                                                                                                                                                                                                                  
Dados estão apresentados como média ± desvio padrão; AT1R, receptor tipo 1 de angioteinsina II; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial 
diastólica; PAM, pressão arterial média; FC, frequência cardíaca; (*) P<0,05 vs. basal; (†) P<0,05 vs. durante. 

  

 

Variáveis 

Tratamentos 

Placebo Bloqueio AT1R 

Basal 
Estresse 

mental  
Recuperação Basal 

Estresse 

mental  
Recuperação 

PAS (mmHg) 123 ± 2 137 ± 3* 125 ± 3† 120 ± 2 135 ± 2* 124 ± 2† 

PAD (mmHg) 76 ± 2 89 ± 3* 77 ± 2† 76 ± 3 88 ± 2* 76 ± 2† 

PAM (mmHg) 92 ± 2 105 ± 3* 93 ± 2† 91 ± 2 104 ± 2* 92 ± 2† 

FC (bpm) 62 ± 2 76 ± 3* 65 ± 2† 64 ± 2 77 ± 3* 65 ± 3† 

Diâmetro (cm) 0,414 ± 0,01 0,410 ± 0,02 0,404 ± 0,01* 0,414 ± 0,02 0,409 ± 0,02 0,410 ± 0,01 

Fluxo sanguíneo (mL.min-1) 185,81 ± 20,53 233,15 ± 25,29* 240,46 ± 38,46* 193,78 ± 35,92 257,68 ± 34,63* 218,67 ± 48,51 

Condutância (mL.min-1/mmHg) 2,01 ± 0,19 2,21 ± 0,21 2,55 ± 0,37 2,07 ± 0,38 2,48 ± 0,34 2,35 ± 0,53 
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6.3  Função endotelial  

 A função endotelial, verificada através da técnica de DMF, foi realizada 

antes, 30 e 60 minutos após o teste de EM. Na sessão placebo, a DMF estava 

diminuída 30 minutos após o EM (basal: 8,66 ± 0,87% vs. 30EM, 6,85 ± 0,57%; 

p <0,04) mas retornou aos valores basais 60 minutos após o teste de estresse 

(30EM, 6,85 ± 0,57% vs. 60EM, 8,99 ± 1,08%; p <0,02). Durante a sessão de 

bloqueio AT1R, a DMF aumentou significativamente em resposta ao EM 

(basal, 7,30 ± 0,91% vs. 30EM, 11,33 ± 1,26%; p <0,01; placebo, 30EM 6,90 ± 

0,59% vs. bloqueio AT1R, 11,33 ± 1,26%; p <0,01) e diminuiu 60 minutos após 

o EM (30EM, 11,33 ± 1,26% vs. 60EM, 9,18 ± 1,17%; p <0,02), mas foi ainda 

maior quando comparado ao basal (basal, 7,30 ± 0,91% vs. 60EM, 9,18 ± 

1,17%; p <0,01) (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1. Dilatação mediada pelo fluxo antes, 30 e 60 minutos após o estresse mental nas 
condições placebo e bloqueio AT1R (n=14). (*) p<0,04 vs. basal; (†) p<0,01 vs. placebo; (‡) 
p=0,02 vs. 30EM. DMF, dilatação mediada pelo fluxo; EM, estresse mental; AT1R, receptor tipo 
1 de angiotensina II. 

  

6.4  Biomarcadores endoteliais  

 Para avaliar a resposta do endotélio ao estresse mental a nível 

celular/molecular foi avaliada a mobilização de células progenitoras endoteliais, 

a biodisponibilidade de nitrito e a concentração de endotelina-1. 

 A quantificação de CPE foi feita através de citometria de fluxo e foram 

considerados os eventos que apresentassem o perfil  



 

44 
 

CD45dim/CD34+/VEGFR2+. Não foi observado efeito do tratamento ou tempo 

na mobilização de CPE (p>0,05; gráfico 2A).  

 

 

Gráfico 2. Mobilização de células progenitoras endoteliais antes, durante e 60 minutos após o 

estresse mental nas condições placebo e bloqueio AT1 (n=14). EM estresse mental; AT1R, 

receptor tipo 1 de angiotensina II. 

 

  Foi avaliada também a biodisponibilidade de nitrito, uma medida indireta 

de óxido nítrico, importante agente vasodilatador e fator quimiotático de CPE. 

Durante a sessão de placebo, os níveis de nitrito diminuíram significativamente 

em resposta ao EM (basal, 0,49 ± 0,04 µM vs. EM, 0,44 ± 0,03 µM; p <0,01), 

evidenciando uma diferença significativa entre as sessões durante o estresse 

mental (bloqueio AT1R, 0,48 ± 0,26 µM; p <0,04). Não foram observadas 

alterações na sessão de bloqueio do AT1R (gráfico 3). 
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Gráfico 3. Biodisponibilidade de nitrito antes, durante e 60 minutos após o estresse mental) 

nas condições placebo e bloqueio AT1R (n=14). (*) p<0,01 vs. basal; (†) p<0,04 vs. placebo. 

EM, estresse mental; AT1R, receptor tipo 1 de angiotensina II. 

 

 Em relação à endotelina-1, principal substância vasoconstritora, foi 

observado aumento em sua concentração em resposta ao EM (basal, 7,05 ± 

0,12 pg / mL vs. EM, 7,59 ± 0,23 pg / mL; p <0,03) durante a sessão de 

placebo, mas retornando a valores basais 60 minutos após (EM, 7,59 ± 0,23 pg 

/ mL vs. 60EM, 7,04 ± 0,17 pg / mL; p <0,03). Essa resposta não foi observada 

na sessão de bloqueio do AT1R, o que significa que o bloqueio impediu o 

aumento da endotelina-1 durante a EM (gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Concentração de endotelina-1 antes, durante e 60 minutos após o estresse mental 

nas condições placebo e bloqueio AT1R(n=4). (*) p<0,03 vs. basal; (‡) p<0,03 vs. EM. EM, 

estresse mental; AT1R, receptor tipo 1 de angiotensina II. 
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6.5  Biomarcadores de dano oxidativo 

Em relação às análises de homeostase redox, foram avaliadas duas vias 

oxidativas (peroxidação lipídica; oxidação proteica) e uma via antioxidativa 

(atividade da catalase).  

A peroxidação lipídica (gráfico 5) foi significativamente maior no 

momento basal na sessão de placebo quando comparada à sessão de 

bloqueio AT1R (placebo, 4,97 ± 0,32 nmol / mL vs. bloqueio AT1R, 3,90 ± 0,27 

nmol / mL; p <0,03). Na sessão placebo, a peroxidação lipídica aumentou em 

resposta ao EM (basal, 4,97 ± 0,32 nmol / mL vs. EM, 6,06 ± 0,61 nmol / mL; p 

<0,03; placebo, 6,06 ± 0,61 nmol / mL vs. bloqueio de AT1R, 4,17 ± 0,44 nmol / 

mL; p <0,01), mas diminuiu significativamente 60 minutos depois (EM, 6,06 ± 

0,61 nmol / mL vs. 60EM, 4,01 ± 0,31 nmol / mL; p <0,01), atingindo valores 

mais baixos do que o basal (basal, 4,97 ± 0,32 nmol / mL vs. 60EM, 4,01 ± 0,31 

nmol / mL; p <0,05). Durante a sessão de bloqueio do AT1R, não foram 

observadas diferenças ao longo do tempo, significando que o bloqueio impediu 

o aumento da peroxidação lipídica durante a EM. 

  

Gráfico 5. Peroxidação lipídica antes, durante e 60 min após o estresse mental nas condições 
placebo e bloqueio AT1R (n=14). (*) p=0,03 vs. basal; (‡) p<0,05 vs. EM. (†) p=0,03 vs. 
placebo. EM, estresse mental; AT1R, receptor tipo 1 de angiotensina II. 
 

 A oxidação de proteínas foi avaliada através da quantificação de 

proteínas carboniladas (gráfico 6). Na sessão placebo houve aumento da 

carbonilação de proteínas durante a EM (basal, 3,92 ± 0,81 nmol / g vs. EM, 
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4,51 ± 0,49 nmol / g; p <0,01), retornando aos valores basais 60 minutos após 

o EM (EM, 4,51 ± 0,49 nmol / g vs 60EM, 3,84 ± 0,75 nmol / g; p <0,02). Da 

mesma forma que a peroxidação lipídica, o bloqueio AT1R impediu o aumento 

da carbonilação da proteína durante o EM (placebo, 4,51 ± 0,49 nmol / g vs. 

bloqueio AT1R, 3,77 ± 0,62 nmol / g; p <0,01). 

  

Gráfico 6. Oxidação proteica antes, durante e 60 minutos após o estresse mental nas 
condições placebo e bloqueio AT1R (n=14). (*) p<0,01 vs. basal; (†) p=0,02 vs. placebo. EM, 
estresse mental; AT1R, receptor tipo 1 de angiotensina II. 
 

 

 A avaliação da via antioxidante foi feita através da mensuração da 

atividade da enzima catalase (gráfico 7). Foram observadas diferenças 

significativas na atividade da catalase no momento basal (placebo, 68,72 ± 

0,13 UI / mL vs. bloqueio AT1R, 107,36 ± 18,11 UI / mL; p <0,04) e 60 minutos 

após o EM (placebo, 65,60 ± 8,36 UI / mL vs. bloqueio do AT1R, 105,42 ± 

18,51 UI / mL; p <0,03) quando comparadas as duas sessões. Na sessão 

placebo, a catalase aumentou durante o teste de EM (basal, 68,72 ± 0,13 UI / 

mL vs. EM, 108,76 ± 14,95 UI / mL; p <0,03) e diminuiu 60 minutos após 

retornando aos valores basais (EM, 108,76 ± 14,95 UI / mL vs. 60EM, 65,60 ± 

8,36 UI / mL; p <0,02). Mais uma vez, não foram observadas diferenças com o 

bloqueio AT1R. 
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Gráfico 7. Atividade da catalase antes, durante e 60 minutos após o estresse mental nas 
condições placebo e bloqueio AT1R (n=14). (*) p=0,03 vs. basal; (‡) p<0,02 vs. EM. (†) p=0,04 
vs. placebo. EM, estresse mental; AT1R, receptor tipo 1 de angiotensina II. 
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7 DISCUSSÃO 

 O principal achado do presente estudo foi que o bloqueio do AT1R 

melhorou a função endotelial após estresse mental em homens com sobrepeso 

e obesidade grau I, confirmando a hipótese de que a ativação da via Ang II-

AT1R pode ser o principal mecanismo responsável pela disfunção endotelial 

transitória. Também foi observado que o estresse mental foi capaz de provocar 

reduções nos níveis de CPE e na concentração de nitrito e aumentos nos 

níveis de ET-1, juntamente com peroxidação lipídica elevada, carbonilação de 

proteínas e atividade da catalase. Assim, o presente estudo fornece evidências 

de que o dano oxidativo mediado por AT1R é um importante mecanismo 

responsável pela disfunção endotelial transitória induzida por estresse mental 

em adultos com sobrepeso / obesidade. 

 O teste de EM aplicado (Stroop Color Word Test modificado) tem por 

objetivo simular situações de estresse mental ou psicológico de forma 

padronizada e em ambiente controlado sob monitorização hemodinâmica, 

vascular e eletrocardiográfica. No presente estudo, o teste foi capaz de gerar 

alterações significativas de PA e FC similares possibilitando afirmar que o 

estímulo foi semelhante em ambas as sessões experimentais. Além disso, em 

ambas as sessões foi observado aumento no fluxo sanguíneo médio durante o 

EM, sem que fosse observada alteração na condutância vascular, o que indica 

que a alteração da PAM durante o EM pode ter sido o principal fator 

determinante para o aumento de fluxo sanguíneo médio. Estudos anteriores do 

nosso grupo já utilizaram com sucesso essa intervenção de EM e observaram 

respostas semelhantes em indivíduos saudáveis e com síndrome metabólica 

(39, 108). No entanto, o presente estudo é o primeiro estudo a fornecer 

evidências diretas da participação da via Ang II-AT1R no comprometimento da 

função endotelial em resposta à EM.  

 No presente estudo, a função endotelial estava significativamente 

prejudicada 30 minutos após o EM na sessão placebo, mas se recuperou, 

retornando aos valores basais 60 minutos após o EM. Já está bem descrito na 

literatura que a exposição aguda ao EM leva à disfunção endotelial transitória 

em condições saudáveis e patológicas (5, 36, 39). No entanto, a magnitude e 

extensão dessa resposta podem ser influenciadas pela duração da exposição 
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ao EM (5), pela responsividade dos indivíduos à situação de estresse (28) e 

pelas condições de saúde prévias (6). Um estudo anterior do nosso grupo 

mostrou que indivíduos com síndrome metabólica apresentavam DMF reduzida 

aos 30 e 60 minutos após a exposição aguda à EM (39). Considerando que os 

volunetários do presente estudo não apresentavam nenhuma outra 

comorbidade, é possível que o processo de recuperação esteja preservado, 

permitindo uma resposta mais eficiente.  

 Em contrapartida, o bloqueio AT1R foi capaz de melhorar a função 

endotelial após o EM, e esse efeito se manteve até 60 min após o EM, 

evidenciando a participação da ligação da Ang II ao seu receptor do tipo 1 na 

disfunção endotelial transitória em resposta ao EM. Indivíduos com sobrepeso 

e obesidade grau I apresentam hiperativação do sistema renina-angiotensina 

(128), que associada há um possível aumento de Ang II durante o estresse 

mental pode agravar o quadro de disfunção endotelial através o aumento da 

ativação da NADPH oxidase e aumento de EROs nas células endoteliais. De 

fato, a ativação da via Ang II-AT1R estimula o aumento da expressão de 

ROCK1 e gp91phox, o componente catalítico da NAPDH oxidase(48), 

promovendo desequilíbrios na homeostase redox e entre substâncias 

vasoativas. 

 Durante o EM, na sessão placebo, também foi observada diminuição da 

biodisponibilidade de nitrito plasmático juntamente ao aumento na 

concentração de ET-1. Como mencionado anteriormente, NO e endotelina-1 

são os principais efetores da vasomodulação, levando à vasodilatação e 

vasoconstrição, respectivamente (62, 65). Além disso, o NO é o principal efetor 

da vasodilatação dependente do endotélio após hiperemia reativa (9). O 

aumento da Ang II, como ocorre durante o EM, parece atuar via AT1R, 

ativando a NADPH oxidase, gerando maior concentração de ânion superóxido 

no meio intracelular (12). Esse fenômeno é capaz de inibir a expressão de 

eNOS, resultando em menor biodisponibilidade de NO e aumento da resposta 

vasoconstritora, além de levar a conversão NO em peroxinitrito (156). A 

ativação da NADPH oxidase também está relacionada ao desacoplamento da 

eNOS (157). Ou seja, na ausência de seus substratos principais (L-arginina e 

BH4), a eNOS pode aumentar ainda mais a produção de ânion superóxido e 
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peróxido de hidrogênio, diminuindo a biodisponibilidade do NO e agravando o 

desequilíbrio redox (156-158).  

 Somado a isso, a ET-1 parece contribuir para a disfunção endotelial 

após o EM através dos receptores ETA (36). A atividade simpática aumentada 

em resposta ao EM pode aumentar os níveis de Ang II e sua ligação ao AT1R 

(48), o que, por sua vez, induz o aumento na expressão dos receptores ETA 

pelas vias PKC e ERK (159). Foi demonstrado ainda que a liberação de Ang II 

estimula transcrição pré-pro-endotelina-1, resultando em níveis elevados de 

ET-1 (62). Assim, levando em consideração que a Ang II é liberada durante o 

EM, é plausível argumentar que ambas as vias são estimuladas e agem juntas, 

levando a danos endoteliais. É importante destacar que Joyner et al. 

demonstraram que a inibição do sistema simpático não melhora a função 

endotelial durante ou após estresse mental agudo (37), indicando que 

substâncias vasoativas como NO e ET-1 podem ser os principais mediadores 

da resposta endotelial à EM. 

 Como dito anteriormente, as CPE são recrutadas da medula óssea para 

atuar no reparo endotelial, além de atuar paracrinamente secretando fatores de 

crescimento e citocinas pró-angiogênicas que estimulam os processos de 

neovasculogênese e de angiogênese (97). Essas células são atraídas por 

fatores quimiotáxicos como NO, fatores de crescimento e metaloproteinases 

(100), mecanismos que parecem estar prejudicados em presença de risco 

cardiovascular. Diversos estudos demonstraram que o número de CPE, bem 

como a capacidade migratória e de reparo estão prejudicados na presença da 

obesidade (107, 108) e em situações de estresse (108). Além disso, a resposta 

de CPE parece ser prejudicada pelo EM por diversos fatores como aumento de 

Ang II circulante (113) e desequilíbrio oxidativo (112). No presente estudo, a 

mobilização da CPE em resposta ao EM foi menor na sessão de placebo 

quando comparada ao bloqueio AT1R, evidenciando seu efeito nas 

propriedades funcionais da CPE. Sob condições fisiológicas, o endotélio libera 

substâncias quimiotáticas, como o NO, que atraem CPE da medula óssea para 

o vaso danificado (97). Na presença de condições não fisiológicas, como 

obesidade e diabetes, a funcionalidade e mobilização do CPE parece estar 

deteriorada(107). Rocha et al. observaram o mesmo comprometimento da 

funcionalidade da CEP após a exposição ao EM agudo em indivíduos com 
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síndrome metabólica (108). É possível que o aumento da liberação de Ang II 

durante o EM e, consequentemente, os níveis reduzidos de NO e 

concentrações mais altas de ERO levem a uma menor resposta da CPE (12, 

113). Assim, o bloqueio da via Ang II-AT1R pode ter preservado a capacidade 

de reparo do EPC. 

 Em relação à homeostase redox, foi observado um potencial efeito 

antioxidante do bloqueador do receptor AT1 uma vez que os resultados dos 

momentos basais mostraram diminuição da peroxidação lipídica e aumento da 

atividade catalase na sessão com bloqueio. Além disso, teste de EM gerou 

aumentos na peroxidação lipídica e na carbonilação de proteínas, além do 

aumento da atividade da catalase, possivelmente em resposta a um ambiente 

pró-oxidante. O bloqueio do AT1R foi capaz de inibir esse fenômeno. Esses 

achados corroboram nossa hipótese de que o EM poderia levar a um 

desequilíbrio redox mediado pela via Ang II-AT1R. Como mencionado acima, 

Ang II é um agonista chave da ativação da NADPH oxidase, principalmente 

pelo estímulo de suas subunidades NOX1 e NOX2 (48, 160), que atua como 

uma transferase de elétrons, gerando ânion superóxido(161). Sob condições 

de reduzida biodisponibilidade de NO, o ânion superóxido é rapidamente 

desmutado em peróxido de hidrogênio, provocando danos às células 

endoteliais(48). Além disso, a homeostase redox parece ter uma associação 

complexa com o sistema ET-1. Além da presença de superóxido que estimula 

a síntese de ET-1, as EROs são importantes mediadores dos efeitos da 

cascata de sinalização de ET-1 e são um dos produtos finais da ativação da 

cascata(62). Portanto, toda essa maquinaria pode ter sido ativada durante a 

EM, culminando na disfunção endotelial transitória evidenciada pela DMF.  

 Algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos 

resultados do presente estudo. Uma limitação potencial que deve ser levada 

em consideração é o tamanho da amostra. No entanto, o número de 

voluntários recrutados foi adequado de acordo com os cálculos do tamanho 

mínimo da amostra necessário, considerando a DMF como principal resultado, 

com poder estatístico de 0,8 e erro alfa de 0,05. Além disso, para evitar os 

efeitos já bem conhecidos dos hormônios sexuais na função vascular das 

mulheres, optamos por recrutar apenas homens no estudo; portanto, os 

presentes resultados não permitem inferir que as mesmas respostas seriam 



 

53 
 

observadas em mulheres. Além disso, os resultados não podem ser 

extrapolados para indivíduos saudáveis. Por fim, o bloqueio AT1R não pôde 

ser testado; no entanto, Stangier et al. mostraram que 40mg de telmisartana 

produzem 80% de inibição do receptor(162). Dado que o olmesartana 

apresenta maior afinidade de ligação ao AT1R que o telmisartana, é 

improvável que a inibição induzida no presente estudo seja menor do que a 

observada com o telmisartana (163, 164). 

 É importante destacar que o estresse mental ou emocional é um dos 

maiores problemas atuais da sociedade e o sistema cardiovascular possui 

ampla participação nas respostas e adaptações a ele, sofrendo consequências 

da sua exacerbação. Seja na forma aguda ou crônica, o estresse é um dos 

mais importantes fatores de risco para a morbimortalidade cardiovascular. 

Assim, medidas preventivas e/ou terapêuticas que diminuam os efeitos do 

estresse sobre o sistema cardiovascular são importantes para diminuição do 

risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e de morte em 

indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I. 
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8 CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo fornecem evidências convincentes 

sobre a disfunção endotelial transitória observada em resposta ao EM agudo. 

Além disso, o comprometimento observado na função endotelial parece estar 

diretamente associado ao desequilíbrio na homeostase redox e ao aumento de 

endotelina-1 concomitante a reduzida biodisponibilidade de NO. O bloqueio da 

via Ang II-AT1R provocou uma melhora significativa na função endotelial, 

juntamente com a redução da peroxidação lipídica e da carbonilação de 

proteínas, além de atenuar o desequilíbrio de substâncias vasoativas em 

resposta ao EM, corroborando a hipótese de que a angiotensina II é uma 

importante mediadora da resposta endotelial após estresse mental agudo em 

homens com sobrepeso e obesidade grau I. 
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10.2 ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: “Impacto da obesidade sobre as respostas endoteliais ao 

estresse mental mediadas pela angiotensina II”. 

Pesquisadores responsáveis: Profa. Dra. Natalia Galito Rocha Ayres e Prof. Dr. Antonio 

Claudio Lucas da Nóbrega. 

Instituição a que pertencem os pesquisadores: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 2629-2403 / (21) 99166-5358 

E-mail: nataliagalito@id.uff.br 

Nome do participante da pesquisa:______________________________________________ 

Idade:________________ Data de nascimento: _____________________________________ 

R.G.:________________________ Telefone: ________________________________________ 

Responsável Legal (quando for o caso): ____________________________________________ 

R.G. do responsável legal: ______________________________________________________ 

          Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Impacto da obesidade 

sobre as respostas endoteliais ao estresse mental mediadas pela angiotensina II”, de 

responsabilidade dos pesquisadores Profa. Dra. Natália Galito Rocha Ayres e Prof. Dr. Antonio 

Claudio Lucas da Nóbrega. Este projeto de pesquisa foi desenvolvido de acordo com os padrões 

éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense. 

 O estresse mental ou emocional é um dos maiores problemas das sociedades modernas. 

Como o coração e os vasos sanguíneos participam das alterações após situações de estresse, 

eles podem sofrer sérias consequências ao seu aumento, como maior risco de aparecimento de 

doenças do coração. Dessa forma, o presente projeto tem como objetivo avaliar os efeitos de 

dois medicamentos (olmesartana e L-NMMA), uma vitamina (ácido ascórbico ou vitamina C) e 

soro fisiológico (substância neutra, sem ação no organismo) sobre mecanismos envolvidos com 

o bom funcionamento dos vasos sanguíneos em indivíduos saudáveis e com 

sobrepeso/obesidade, após serem submetidos a um teste de estresse mental. O estudo será 

dividido em duas etapas. Na primeira etapa, os participantes realizarão quatro visitas ao 

laboratório, com intervalo mínimo de sete dias entre elas. Durante cada visita serão realizados 

quatro exames para avaliação dos vasos sanguíneos em resposta ao teste de estresse mental 

(um exame antes e dois após o teste). Após o primeiro exame, será realizada a infusão venosa 

de soro fisiológico (NaCl 0.9%); ingestão de olmesartana (40 mg); infusão venosa de vitamina C 

(3g); ou utilização conjunta de olmesartana (40 mg) + vitamina C (3g) em dias diferentes, 

respeitando o intervalo de pelo menos uma semana entre as visitas. Após a utilização desses 

medicamentos, os exames iniciais serão repetidos. Entre o segundo e o terceiro exame, será 

realizado o teste de estresse mental, que será mais detalhado abaixo. Na segunda etapa, os 

participantes realizarão duas visitas ao laboratório, também com intervalo mínimo de sete dias 

entre elas, com objetivo de determinar se a substância óxido nítrico produzida pelos vasos 

sanguíneos é responsável pelos efeitos relacionados ao estresse mental. Para isso, serão 
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utilizados os seguintes medicamentos: infusão venosa de L-NMMA [50µg/Kg/min] e utilização 

conjunta de olmesartana (40mg) e L-NMMA. Antes e após a utilização dos medicamentos 

citados, serão realizados exames para avaliação dos vasos sanguíneos e o teste de estresse 

mental, conforme descrito na etapa 1. 

 Em todas as visitas, será realizado um exame para a avaliação dos vasos sanguíneos, 

através de uma técnica denominada dilatação mediada pelo fluxo (DMF), que aumenta o fluxo de 

sangue nos vasos do braço, através da utilização de um manquito de pressão no antebraço 

(semelhante a um aparelho de medir pressão). O estresse mental será realizado através do teste 

de conflito palavra-cor. Neste teste o Sr. (a) deverá ler de forma rápida e em voz alta a cor da 

letra de palavras escritas, que serão projetadas em telas no teto da sala e que mudarão a cada 

três segundos. Além disso, por meio de um fone de ouvido serão ouvidas vozes que dizem 

nomes de cores diferentes das cores observadas na tela. Na primeira etapa do projeto,será 

realizada coleta de sangue da veia, antes da segunda avaliação dos vasos sanguíneos e duas 

vezes após a realização do teste de estresse mental. Este sangue será utilizado para as análises 

bioquímicas, celulares e moleculares a fim de melhor compreender alguns mecanismos 

envolvidos no funcionamento dos vasos sanguíneos em resposta ao teste de estresse mental. 

Vale lembrar que serão coletados 126 mL de sangue em cada sessão que o Sr(a) realizará, 

somando 504 mL ao final das quatro sessões experimentais. O sangue coletado será em 

quantidades suficientes, apenas, para realização das análises do presente projeto e o 

armazenamento do sangue em ultrafreezer poderá ocorrer até o final da pesquisa (período 

máximo de cinco anos). Entretanto, o participante poderá impedir a utilização das suas amostras 

de sangue a qualquer momento sem prejuízos a ele. Neste caso, as amostras restantes serão 

devolvidas ao participante (resolução CNS N° 441 de 2012, item 10). 

 A coleta de sangue poderá, às vezes, causar dor e pele roxa que, geralmente, 

desaparecem em poucos dias. Caso ocorram acidentes de trabalho envolvendo sangue, exames 

de triagem serão realizados no sangue do paciente para se excluir a possibilidade de 

transmissão ao avaliador. A utilização da olmesartana poderá gerar leve queda na pressão 

arterial, sem grandes efeitos colaterais. Raramente, podem ocorrer insônia, desmaios, tontura, 

dores abdominal e de cabeça, diarréia, vômitos, tosse, coceira, cansaço, infecções de urina e 

sintomas semelhantes a gripe. A utilização de L-NMMA pode acarretar, em raros casos, dor de 

cabeça, cansaço, boca seca, tonteira, náusea e leve dormência. Nesse caso, você pode entrar 

em contato diretamente pelo telefone (21) 99166-5358 ou pelos demais descritos no cabeçalho 

desse termo de consentimento, para que seja feita uma avaliação do caso com a equipe médica 

do laboratório. Durante a realização do teste de estresse mental, normalmente, observa-se 

aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, que geralmente retornam aos valores 

normais em um a dois minutos após a finalização do teste, sem causar nenhum tipo de problema 

ao(a) participante. A pressão e os batimentos cardíacos serão monitorados durante todo o teste 

pelo médico da equipe e caso haja um grande aumento ou caso seja observado algum efeito 

colateral, o protocolo experimental será interrompido imediatamente. Os responsáveis se 

colocam a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas ao presente projeto, que 

possam surgir durante ou após a realização deste através dos meios de contato descritos no 

presente termo. 

 Os participantes dessa pesquisa não terão qualquer ônus econômico (não terão que 

pagar nada) em decorrência da pesquisa, bem como não haverá compensação financeira por 
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participar do mesmo. No entanto, o Laboratório de Ciências do Exercício (LACE) irá arcar com 

as despesas de transporte e alimentação (ou a oferta de um lanche logo após o término do 

experimento) nos dias em que você comparecer ao laboratório para participar do estudo. 

Durante todo o estudo, haverá o acompanhamento de um médico de nosso laboratório. O 

participante poderá interromper sua participação neste estudo a qualquer momento, sem 

necessidade de justificativa, e esta decisão não atrapalhará o seu tratamento. Participando do 

estudo, os seus dados pessoais e as informações referentes a tratamentos e doenças anteriores 

e atuais serão anotados na ficha de dados da pesquisa por um dos médicos da equipe e será 

assegurado o sigilo destes dados. As informações obtidas estarão disponíveis para os 

participantes e poderão ser utilizadas neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja 

revelado. Caso você apresente algum problema de saúde após a realização das visitas, a 

equipe médica e os pesquisadores responsáveis estarão à disposição para atendê-lo durante a 

realização dos exames ou até 24h após a última visita, através do contato telefônico descrito no 

cabeçalho do Termo de Consentimento. Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer 

qualquer tipo de dano à saúde resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no 

Termo de Consentimento, tem direito à indenização, por parte dos pesquisadores e da 

Universidade Federal Fluminense, conforme previsto na Resolução CNS Nº 466 de 2012. 

 Os principais benefícios do presente projeto são determinar se os radicais livres 

liberados durante situações de estresse mental ou emocional podem prejudicar os vasos 

sanguíneos, além de identificar novas moléculas envolvidas nesse processo. Esta pesquisa não 

traz benefícios diretos e imediatos a você, mas os achados encontrados poderão ser utilizados 

futuramente para auxiliar no desenvolvimento de medidas preventivas e/ou de tratamento, 

podendo diminuir o aparecimento de doenças cardíacas associadas ao estresse.  

 Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, 

os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), 

por email (ética@vm.uff.br) ou telefone (21 2629-9189), de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas. 

Eu,______________________________________________________, RG 
nº_______________, declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do 
projeto de pesquisa acima descrito. 
Niterói, ____ de _______________________de________. 

_______________________________________    ________________________________ 
Assinatura do paciente ou seu responsável legal    Assinatura do responsável pelo 
consentimento 
 
_______________________________________   ________________________________ 
Testemunha nº 1                                                        Testemunha nº 2 

mailto:ética@vm.uff.br
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10.3 ANEXO III 

ORIENTAÇÕES PARA O DIA DO EXPERIMENTO 

No dia anterior ao exame: 

▪ Realizar refeições leves (seguindo orientações abaixo); 

▪ Não ingerir bebida alcoólica; 

▪ Não utilizar nenhum medicamento incluindo vitaminas; 

▪ Não realizar atividade física, incluindo tarefas do lar e se possível no 

trabalho; 

▪ Ter uma boa noite de sono. 

 

ATENÇÃO!!! 

É muito importante que os alimentos listados abaixo NÃO sejam consumidos 

no dia anterior ao seu exame.  

Tabela 1: Lista dos alimentos proibidos: 

Hortaliças  Carnes 

Todas  Bacon 

  Presunto 

Frutas  Embutidos (linguiça, salsicha, salame...) 

Laranja  Carnes vermelhas 

Melão  Enlatados 

  Ovo 

Demais alimentos  Queijos processados 

Pizza congelada  Peixe em conserva 

Queijos amarelos   

Bebidas alcoólicas  Alimentos ricos em cafeína 

Ervas  Chocolate 

  Café 

Condimentos  Mate 

Ketchup  Coca-cola 

Mostarda  Chá preto 
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Tabela 2: Exemplo de alimentação a ser seguido no dia anterior ao 

exame: 

Café da manhã 

Leite desnatado puro / Iogurte light / Suco (qualquer fruta com exceção 

de laranja e melão) 

Pão/ torrada 

Requeijão/Queijo minas 

Lanche Qualquer fruta com exceção de laranja e melão 

Almoço 

Arroz/ macarrão (sem molho de tomate) 

Feijão 

Frango 

Lanche 

Leite desnatado puro / Iogurte light / Suco (qualquer fruta com exceção 

de laranja e melão) 

Pão/ torrada 

Requeijão/Queijo minas 

Jantar 

 

Arroz/ macarrão (sem molho de tomate) 

Feijão 

Frango 

Ceia Qualquer fruta com exceção de laranja e melão 

No dia do exame: 

▪ Não ingerir alimentos imediatamente do experimento (até 2h antes); 

▪ Alimentação: desjejum leve (seguir quadro abaixo); 

▪ Os alimentos listados na tabela 1 NÃO poderão ser consumidos. 

Tabela 3: Opções para o café da manhã no dia do exame. Escolha um 

alimento de cada coluna: 

Leite desnatado (1 copo) Pão francês (1 unidade) Requeijão (1 colher sopa) 

Suco de fruta (1 copo) Torrada (4 unidades) Queijo minas (1 fatia) 

Iogurte light (1 copo) Cream cracker (4 unidades) Ricota (1 colher sopa) 

 Fruta (1 unidade ou fatia) Polenguinho light (1 unidade) 

 

▪ No caso de dúvidas, entrar em contato (telefone: 2629-2403 ou 2629-

2404). 
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Abstract 

The aim was to determine the oxidative and vascular responses to angiotensin II 

mediated by AT1 receptor (AT1R) induced by mental stress (MS) in 

overweight/obesity grade I men. Fourteen overweight/obese men (27±7 years; 29.8±2.6 

kg/m2) participated in two randomized experimental sessions with oral administration 

of the AT1R blocker olmesartan (40mg; AT1R blockade) or placebo. After two hours, 

endothelial function was determined by flow-mediated dilation (FMD) before 

(baseline), 30 (30MS), and 60 (60MS) minutes after a five-minute acute MS session 

(Stroop Color Word Test). Blood was collected before (baseline), during (MS), and 60 

minutes (60MS) after MS and measured for: endothelial progenitor cell (EPC, flow 

cytometry), nitrite (chemoluminescence), endothelin-1 (ET-1, enzyme-linked 

immunoassay, and oxidative stress [lipid peroxidation (TBARS; thiobarbituric acid 

reactive species), protein carbonylation and catalase activity (colorimetry)]. Baseline 

differences between sessions were observed in TBARS and catalase (p<0.01 vs. 

placebo). At the placebo session, FMD significantly decreased 30MS (p=0.04). When 

compared to baseline, nitrite levels decreased (p<0.03) during MS while ET-1 (p<0.03), 

TBARS (p<0.04), protein carbonylation (p=0.02), and catalase (p=0.03) increased at 

placebo session. The levels of EPC decreased significantly in response to MS at the 

placebo session when compared to the AT1R blockade (p=0.05). During AT1R 

blockade, FMD increased at 30MS (p=0.01 vs. baseline; p<0.01 vs. placebo). No 

differences were observed during MS with the AT1R blockade regarding ET-1, nitrite, 

TBARS, protein carbonylation, and catalase. Blockade of AT1R appears to improve 

endothelial function in addition to preventing the increase of oxidative stress after MS 

in overweight/obese grade I men. 
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Key points summary 

• Mental stress induces endothelial dysfunction and imbalanced redox 

homeostasis as well as increased endothelin-1 along with decreased nitric oxide 

• AT1R blockade restored the endothelial function and blunted the oxidative and 

vasoactive substances imbalance induced by mental stress. 

• This is the first study to provide direct evidence of the participation of the Ang 

II-AT1R pathway in the impairment of endothelial function in response to MS.  
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1. Introduction 

Overweight/obesity is considered a major risk factor for noncommunicable 

diseases such as cardiovascular diseases, diabetes, and some types of cancer, 

contributing substantially to worldwide mortality (Trachta et al., 2014). According to 

the World Health Organization, 39% of adults aged 18 or over are overweight, while 

13% have been diagnosed with obesity (Gonzalez-Muniesa et al., 2017). In addition to 

that, psychological stress is also an important risk factor for the development and 

progression of cardiovascular diseases (Broadley et al., 2005), resulting in an increase 

of 30% for the risk of acute coronary syndrome, as well as a 24% increase for stroke in 

men (Musey et al., 2019). Acutely, mental stress (MS) seems to lead to a transitory 

endothelial dysfunction (Ghiadoni et al., 2000; Loures et al., 2002) along with an 

impaired endothelial repair mechanism mainly by decreasing endothelial progenitor cell 

(EPC) mobilization (Rocha et al., 2015). Chronically, its effects can be permanent for 

endothelial function, especially in individuals that already present risk factor such as 

overweight/obesity (Ghiadoni et al., 2000; Toda & Nakanishi-Toda, 2011; Geiker et al., 

2018).  

The mechanism by which MS leads to endothelial dysfunction is still unknown. 

The renin-angiotensin system seems to play a critical role by increasing oxidative stress 

via angiotensin II type 1 receptor (AT1R). An imbalance in the redox homeostasis may 

lead to inflammation and deposition of the extracellular matrix, contributing to 

endothelial dysfunction (Widlansky et al., 2003; Favero et al., 2014). Increased 

concentrations of angiotensin II (Ang II) have also been related to the downregulation 

of endothelial nitric oxide synthase (eNOS)(Liu et al., 2008). For instance, a higher 

concentration of reactive oxygen species (ROS) may change the L-arginine/eNOS 

pathway by stimulating eNOS uncoupling which leads to decreased nitric oxide (NO) 

bioavailability and increased peroxynitrite concentration (Li et al., 1999). Also, NO is a 

potent endogenous inhibitor of endothelin-1 (ET-1), the most prominent 

vasoconstrictor, by modulating its transcription (Le Brocq et al., 2008). Therefore, the 

balance of these substances is fundamental for the regulation of vascular tone and 

maintenance of endothelial health (Furchgott & Zawadzki, 1980). 

Several studies have shown the association between obesity and endothelial 

dysfunction (Barton et al., 2003; Apovian & Gokce, 2012; Tsai et al., 2012). 

Furthermore, the renin-angiotensin system appears to be over-activated in experimental 
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models and patients with overweight/obesity (Cooper et al., 1998; de Kloet et al., 

2014), which could lead to an exacerbated reaction during stressful situations. It is 

worth noting that the occurrence of chronic stress in obese adults seems to double the 

cardiovascular morbidity and mortality when compared to healthy individuals (Pi-

Sunyer, 2009; Simon et al., 2011). Thus, it is critical to elucidate the relationship 

between MS and obesity, mainly through the increase of oxidative stress mediated by 

the binding of Ang II via AT1R. 

Considering that Ang II leads to an imbalance in the redox homeostasis, it is still 

unknown if this process is responsible for the impaired endothelial function after 

exposure to MS. Our hypothesis is that the increased oxidative stress due to activation 

of the Ang II-AT1R pathway may be the underlying mechanism of the transitory 

endothelial dysfunction observed in response to MS. 
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2. Materials and methods 

 

2.1 Study population and protocol 

Fourteen overweight/obesity grade I men (27 ± 7 years) were recruited from the 

local community. All individuals presented a BMI between 25 kg/m-2 and 35 kg.min-2 

and body fat mass higher than 25%. Inclusion criteria included the absence of any 

diagnosed disease, a non-smoker status, and a sedentary lifestyle (< 150 min per week 

of moderate-intensity cardiorespiratory exercise training)(2011). All data collection 

took place at the Laboratory of Exercise Sciences (Niteroi, RJ) during august 2017 and 

October 2018. This study protocol was approved by the ethics committee of Fluminense 

Federal University (CAAE 76594217.0.0000.5243), by The Brazilian Clinical Trials 

Registry (Rio de Janeiro, RJ; REQ: 9237; www.ensaiosclinicos.gov.br) and conformed 

to the standards set by the latest revision of the Declaration of Helsinki (except for 

registration in a database). All subjects gave written informed consent before their 

participation in the study. 

Subjects attended a visit in which biochemical analyses were conducted. They 

were then invited to a second visit that consisted of eligibility screening, i.e., clinical 

history assessment, anthropometric and arterial pressure measurements, resting 

electrocardiogram, and biochemical blood analyses interpretation. When the inclusion 

criteria were fulfilled, the subjects were invited for two experimental sessions with at 

least a seven days interval between them.  

The protocol consisted of a randomized, crossover, blind, and placebo-

controlled study. The experimental sessions were comprised of oral administration of 

angiotensin II type 1 receptor blocker (40 mg, AT1R blockade; olmesartan, lot number: 

60818, Pfizer, New York, NY, USA) or oral administration of placebo. All subjects 

were instructed to avoid alcohol, caffeine, and intense exercise in the 48 hours prior to 

the visits. In addition, subjects were advised to follow a poor nitrate and nitrite diet 

prescribed by a nutritionist in the 24 hours prior the sessions. 

The experimental sessions took place in the morning in a climate-controlled 

environment (22-24°C). After the subjects arrived, blood pressure was measured, and 

the subject was instructed to lie on the stretcher for paramentation and drug 

administration. At this time, an intravenous catheter was placed in the antecubital cavity 

for blood sampling to evaluate endothelial biomarkers and oxidative stress, and a blind 

oral administration of AT1R blockade or placebo was given performed. Subjects then 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
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rested in a supine position for two hours. Following the resting period, a venous blood 

sample was collected and brachial artery FMD was assessed in the dominant arm. 

Subsequently, subjects were submitted to a 5-minute MS task. Blood flow 

measurements were conducted at baseline, during, and 3-minutes after the task. FMD 

was conducted again 30 and 60 minutes after MS. Venous blood samples were also 

collected before, during, and 60 minutes after MS (Figure 1). 

 

Figure 1. Experimental protocol. Black arrows indicate blood sampling. FMD, flow-

mediated dilation. MS, mental stress. AT1R, angiotensin II type 1 receptor. 

 

2.2 Biochemical analyses 

Blood samples were drawn from an antecubital vein after a 12 h fasting period 

for the following measurements: fasting glucose, total cholesterol, HDL-cholesterol, 

triglycerides, and insulin using enzymatic colorimetric methods. VLDL-cholesterol 

values were calculated based on triglyceride values, and LDL-cholesterol was 

calculated by Friedewald's formula, which is based on total cholesterol, HDL-

cholesterol, and triglyceride values. 

 

2.3 Bioimpedance 

The measurement of body composition by bioelectrical impedance analysis 

predicts the percentage of lean mass, fat mass, and total volume of water (extracellular 

and intracellular) through an electric current, generated and detected by electrodes. Two 

electrodes are positioned in the metacarpal and metatarsal each, discharging an electric 

current of 50 Khz generated by an external source (Quantum II - Body Composition 

Analyzer, Clinton Township, MI, USA)(Mulasi et al., 2015). This current is detected by 

two other electrodes, positioned in the wrist and ankle, evaluating the change in the 

initial frequency. The impedance and reactance data provided by the source are 

analyzed using RJL Systems Body Composition software (Clinton Township, MI, 

USA). 
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2.4 Mental stress  

 The MS task applied was an adapted version of the Stroop Color Word Test 

(Stroop, 1935), which consists of a slideshow that changed every two seconds projected 

on the ceiling above the subject. In addition, auditory conflicts were continuously 

inflicted via headphones using a standardized audio clip. MS tasks consisted of two 

minutes of baseline measurements, five minutes of mental stress, and three minutes of 

recovery during which the subject was quietly resting after the test was completed. 

Non-invasive beat by beat blood pressure and heart rate were recorded via 

photoplethysmography on the middle finger (Finometer, Finapres Medical Systems, 

Enschede, Netherlands). The level of perceivable stress was assessed after each test 

using a subjective scale from zero to four, as follows: 0 = non-stressful, 1 = not very 

stressful, 2 = stressful, 3 = very stressful and 4 = extremely stressful. Blood flow 

measurements were performed at baseline, in the last 30s of the first three minutes of 

MS, and in the last minute of recovery. Blood sampling for evaluation of endothelial 

biomarkers and oxidative stress was performed in the last two minutes of the MS task 

(Figure 2). 

 

Figure 2. Mental stress task. Gray arrows indicate blood flow measurements; black 

arrow indicates blood sampling. 

 

2.5 Blood flow measurements 

Brachial artery blood velocity and diameter were recorded using a high-

resolution Doppler ultrasound system (LogiQ P5, GE Medical Systems, Milwaukee, 

WI, USA). The sampled volume was located at the center of the brachial artery and 

then adjusted to the full vessel width. Doppler ultrasound video signals were real-time 

encoded and captured at a frequency of 30 Hz using a video capture board with USB 

2.0 (Dazzle Video Capture, Pinnacle, CA, EUA) connected to a laptop computer. 

Brachial artery diameter was analyzed offline with an automated edge-detection and 

wall-tracking software (Vascular Research Tools 5, Medical Imaging Applications, 

Coralville, IA, USA). Regions of interest were identified and kept for the remaining 

analyses (Fernandes et al., 2014; Sales et al., 2014). Blood velocity (Vmean) was 
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recorded and analyzed in the Doppler ultrasound system. Blood flow was calculated 

from the mean blood velocity and vessel area, considering 60 as a constant (i.e., Vmean x 

Area x 60). Vascular conductance was calculated from mean blood flow and mean 

arterial pressure (mL/min.mmHg-1).  

 

2.6 Flow-mediated dilation 

Brachial artery FMD was measured in the dominant arm before, 30, and 60 

minutes after the MS task. Subjects adopted the supine position with the shoulder 

abducted at 80°. The forearm position was determined and held to optimize brachial 

artery imaging. In accordance with the most recent FMD guidelines (Thijssen et al., 

2011), an appropriately sized rapid inflation/deflation pneumatic cuff (E-20 Rapid Cuff 

Inflator, D.E. Hokanson, Bellevue, WA, USA) was placed around the forearm 

immediately distal to the olecranon process. Brachial artery imaging was obtained at the 

distal third of the arm (2-12 cm above the antecubital fossa) using a multifrequency 

linear-array (8-12 MHz) probe coupled to a high-resolution Doppler ultrasound system 

(LogiQ P5, GE Medical Systems, Milwaukee,WI, USA). Diameter and blood velocity 

were simultaneously acquired in duplex mode at a pulsed frequency of 30 MHz and 

adjusted to the full vessel width (insonation angle ≤ 60º). Baseline diameter and mean 

blood velocity waveforms were continuously recorded for 30 seconds. The cuff was 

then rapidly inflated to 220 mmHg for five minutes. After this period, the cuff was 

rapidly deflated. Doppler recordings resumed 15 seconds before cuff deflation and 

continued for three minutes. Video file analyses were performed as described above. 

 

2.7 Endothelial progenitor cells 

Peripheral venous blood was collected into EDTA tubes, and 50 μL samples 

were incubated with 10 μL of CD34-FITC (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA), 

5 μL of CD45-PerCP (BD Biosciences; Franklin Lakes, NJ, USA), and 10 μL of 

VEGFR2-APC (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) (2011) in the dark at 4°C for 

40 min. Then, 450 μL FACS Lysing solution (BD Biosciences; Franklin Lakes, NJ, 

USA) was added to the cell suspension. A total of 5 x 105 events was measured by flow 

cytometry (FACSVerse, BD Biosciences; Franklin Lakes, NJ, USA), and 

CD45dim/CD34+/VEGFR2+ cells were considered EPC. TruCount tubes (BD 

Biosciences; Franklin Lakes, NJ, USA) were used to calculate the absolute number of 

EPC, using the following formula according to manufacturer’s instructions: (number of 
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events acquired/absolute number of TruCount beads) X (total number of TruCount 

beads per test/total sample volume) (Rocha et al., 2018). 

 

2.8 Nitrite concentration 

Plasma isolated from venous blood samples was collected into trace metal-free 

tubes containing sodium heparin. The samples were deproteinized with cold ethanol and 

injected into a purge vessel containing iodide and acetic acid at room temperature, 

which is able to convert nitrite to NO by the ozone-chemiluminescence method with a 

Nitric Oxide Analyzer (model 280i, Sievers, Boulder, CO, USA) (Metzger et al., 2006). 

The plasma nitrite concentration was determined by interpolation of a nitrite standard 

curve. 

 

2.9 Endothelin-1 

The measurement of endothelin-1 was determined by utilizing an immunometric 

ELISA kit (Endothelin ELISA kit, Cayman, Ann Arbor, MI, EUA) using plasma 

isolated from venous blood samples collected into EDTA tubes. The assay utilizes an 

acetylcholinesterase (AchE):Fab’ conjugate, which binds selectively to the epitope on 

the endothelin molecule. The analyte concentration was determined by measuring the 

enzymatic activity of the AChE by adding its substrate to each well. The color intensity 

of the AChE-catalyzed reaction, determined spectrophotometrically, was directly 

proportional to the amount of bounded conjugate, which in turn was proportional to the 

concentration of endothelin. 

 

2.10 Oxidative stress 

Oxidative stress was determined by the measurement of lipid peroxidation 

markers (thiobarbituric acid reactive species, TBARS), protein oxidation (protein 

carbonylation) concentrations, and catalase antioxidant enzyme activity in plasma 

isolated from venous blood samples collected into EDTA tubes.  

 

2.10.1 Lipid peroxidation 

The evaluation of lipid peroxidation was performed by determining the levels of 

TBARS (Taddei et al., 1996). This method is based on the reaction between two 

molecules of thiobarbituric acid (TBA) and one of malondialdehyde (MDA) resulting 

from lipid peroxidation, and producing a complex (MDA:TBA) of pink coloration. To 
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this end, 100 μl of serum was homogenized with 50 μl of SDS (8.1%), 550 μl 

phosphoric acid (1%), and 300 μl of thiobarbituric acid (0.6%). This solution was then 

heated to 95°C for 1 h in a dry bath and then centrifuged (4000 rpm for 5 min at 25 °C). 

The supernatant was used to quantify TBARS levels. Plasma concentrations of 

lipoperoxides were expressed in terms of malondialdehyde (nmol/mL) and determined 

in duplicate by TBARS measurement using a fluorimetric method. The absorbance of 

each test was obtained in a 96-well microplate reader (Synergy H1 Hybrid Multi-mode, 

Biotek; Winooski, VT, USA) at 532 nm. This method used the substance 1,1,3,3-

tetramethoxypropane to make the standard curve (Tsikas, 2017). 

 

2.10.2 Protein carbonylation 

The quantification of protein carbonylation was accomplished through the 

reaction of 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) with the carbonyls of oxidized proteins 

(Reznick & Packer, 1994). In this assay, the total protein concentration was determined 

according to the method of Lowry et al. (Lowry et al., 1951) using a standard curve of 

albumin. The carbonyl concentration values were normalized by mg of albumin and 

expressed as nmol.mg-1. 

 

2.10.3 Catalase activity  

The enzymatic activity of the catalase was determined by colorimetric assay 

(Catalase Assay Kit, Cayman, MI, USA), which measures the reaction of catalase with 

methanol in the presence of an ideal concentration of hydrogen peroxide. The produced 

formaldehyde was measured by colorimetry with 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-

1,2,4-triazole (Purpald) as the chromogen, whose oxidation changes the transparent 

solution to purple. 

 

2.11 Statistical analysis 

Considering the FMD results as the main outcome and the alpha error to 0.05, 

the power of the statistical test for a sample size of 14 individuals was 0.8. The Shapiro-

Wilk test and homoscedasticity were performed by the Levene’s test to verify the 

normal distribution of the variables. Two-way ANOVA was then performed for 

repeated measurements, where "condition" and "moment" were considered as the main 

factors. When significant differences were found for group, time, and/or interaction, 

Fisher's test was used as a post-hoc procedure. A paired student’s t-test was conducted 
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to compare the magnitude of response to MS between both sessions. Data were 

expressed as mean ± standard deviation (SD). A probability less than 5% was 

considered statistically significant in two-tailed analyses. The statistical package used 

was Statistica (version 10.0, StatSoft Inc. 2011, Tulsa, OK, USA). 
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3. Results 

 The anthropometric, clinical, and biochemical profiles are presented in Table 1. 

As expected, all subjects presented a BMI between 26.7 kg.m-2 and 34 kg.min-2, 

characterizing the overweight/obesity grade I criteria, and a body fat mass higher than 

27%.  

 The MS task was performed for five minutes after two minutes of baseline 

measurements and followed by three minutes of recovery. Within the last 30 s of each 

minute of the first three minutes of the MS test, blood flow measurements were 

recorded from the subjects' brachial artery. Table 2 shows systolic blood pressure 

(SBP), diastolic blood pressure (DBP), mean blood pressure (MBP), heart rate (HR), 

brachial artery diameter, mean blood flow, and vascular conductance. There was a 

significant increase in hemodynamic variables SBP, DBP, MBP, HR, and mean blood 

flow (p < 0.04 vs. baseline) during MS in both sessions. In recovery, the variables 

mentioned above decreased to baseline similar levels (p < 0.01 vs. MS), except for the 

mean blood flow during the placebo session (p < 0.02 vs. baseline). No change was 

observed regarding vascular conductance. It is noteworthy that no differences were 

observed in the magnitude of response of hemodynamic variables between sessions so 

that mental stress seems to have caused the same effect in both experimental sessions.  

It is worth mentioning that no differences were observed in regards to the direct 

effect of medication on hemodynamic variables, as we can attest by the lack of 

difference between the baseline moments of the mental stress task (Table 2). Moreover, 

none of the subjects enrolled in the present study reported adverse effects during the 

placebo or the AT1R blockade session. 

 Regarding endothelial function, FMD was impaired 30 minutes after MS 

(baseline, 8.66 ± 3.25% vs. 30MS, 6.85 ± 2.13%; p < 0.04) during the placebo session 

but increased 60 minutes after the stress task (30MS, 6.85 ± 2.13 % vs. 60MS, 8.99 ± 

4.07 %; p < 0.02). During the AT1R blockade session, FMD increased significantly in 

response to MS (baseline, 7.30 ± 3.41 % vs. 30MS, 11.33 ± 4.73 %; p < 0.01; placebo, 

30MS 6.85 ± 2.13 % vs. AT1R blockade, 4.73 ± 1.26 %; p < 0.01) and decreased 60 

minutes after MS ( 30MS, 11.33 ± 4.73 % vs. 60MS, 9.18 ± 4.39 %; p < 0.02) but it 

was still higher when compared to baseline (baseline, 7.30 ± 3.41 % vs. 60MS, 9.18 ± 

4.39 %; p < 0.01) (Figure 3). 
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Figure 3. Flow-mediated dilation, as indicative of endothelial function, before, 30 minutes, and 60 

minutes after mental stress in overweight/obese individuals after oral administration of placebo and 

AT1R block. *p = 0.03 vs baseline; †p < 0.01 vs placebo; ‡p = 0.04 vs 30MS. FMD, flow-mediated 

dilation. AT1R, angiotensin II type 1 receptor. 30MS, 30 minutes after mental stress. 60MS, 60 minutes 

after mental stress. 

 

During the placebo session, nitrite levels decreased significantly in response to 

MS (baseline, 0.49 ± 0.15 µM vs. MS, 0.44 ± 0.12 µM; p < 0.01), evidencing a 

significant difference between sessions during mental stress (AT1R blockade, 0.49 ± 

0.12 µM; p < 0.04). No alterations were observed at the AT1R blockade session (Figure 

4).  

 

Figure 4. Nitrite concentration before, during, and 60 minutes after mental stress in overweight/obesity 

individuals after oral administration of placebo and AT1R block. *p = 0.03 vs baseline; †p = 0.04 vs 

placebo. AT1R, angiotensin II type 1 receptor. MS, during mental stress. 60MS, 60 minutes after mental 

stress. 
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Endothelin-1 was increased in response to MS (baseline, 7.05 ± 0.42 pg/mL vs. 

MS, 7.59 ± 0.80 pg/mL; p < 0.03) during the placebo session but decreased 60 minutes 

after (MS, 7.59 ± 0.80 pg/mL vs. 60MS, 7.04 ± 0.58 pg/mL; p < 0.03). This response 

was not observed at the AT1R blockade session, which means that the blockade 

prevented endothelin-1 increase during MS (Figure 5). 

 

Figure 5. Endothelin-1 concentration before, during, and 60 minutes after mental stress in 

overweight/obesity individuals after oral administration of placebo and AT1R block. *p < 0.03 vs 

baseline; †p < 0.03 vs MS. AT1R, angiotensin II type 1 receptor. MS, during mental stress. 60MS, 60 

minutes after mental stress. 

 

Regarding the oxidative stress measurements, lipid peroxidation was significant 

higher at baseline in placebo sessions when compared to AT1R blockade session 

(placebo, 4.97 ± 1.02 nmol/mL vs. AT1R blockade, 3.90 ± 0.87 nmol/mL; p < 0.03). In 

the placebo session, lipid peroxidation was increased in response to MS (baseline, 4.97 

± 1.02 nmol/mL vs. MS, 6.06 ± 1.95 nmol/mL; p < 0.03; placebo, 6.06 ± 1.95 nmol/mL 

vs. AT1R blockade, 4.17 ± 1.40 nmol/mL; p < 0.01) but greatly decreased 60 minutes 

after (MS, 6.06 ± 1.95 nmol/mL vs. 60MS, 4.01 ± 0.99 nmol/mL; p < 0.01), reaching 

lower values than baseline (baseline, 4.97 ± 1.02 nmol/mL vs. 60MS, 4.01 ± 0.99 

nmol/mL; p < 0.05). During the AT1R blockade session, no differences were observed, 

meaning that the blockade prevented the lipid peroxidation increase during MS (Figure 

6A). Protein carbonylation was also increased during MS (baseline, 3.03 ± 1.09 nmol/g 

vs. MS, 4.43 ± 2.00 nmol/g; p < 0.01) and returned to baseline levels at the placebo 

session (MS, 4.43 ± 2.00 nmol/g vs. 60MS, 3.30 ± 2.50 nmol/g; p < 0.02). Similarly to 

lipid peroxidation, AT1R blockade prevented protein carbonylation increase during MS 
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(placebo, 4.43 ± 2.00 nmol/g vs. AT1R blockade, 3.05 ± 1.38 nmol/g; p < 0.01) (Figure 

6B). 

 There were significant differences in catalase activity at baseline (placebo, 68.72 

± 47.69 UI/mL vs. AT1R blockade, 107.36 ± 65.30 UI/mL; p < 0.04) and 60 minutes 

after MS (placebo, 65.60 ± 30.15 UI/mL vs. AT1R blockade, 105.42 ± 66.76 UI/mL; p 

< 0.03) when both sessions were compared. In the placebo session, catalase increased 

during MS (baseline, 68.72 ± 47.69 UI/mL vs. MS, 108.76 ± 53.92 UI/mL; p < 0.03) 

and decreased to baseline levels 60 minutes after (MS, 108.76 ± 53.92 UI/mL vs. 

60MS, 65.60 ± 30.15 UI/mL; p < 0.02). Once again, no differences were observed with 

the AT1R blockade (Figure 6C).  
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Figure 6. Lipid peroxidation (A), carbonilated proteins (B), and catalase activity (C) before, during, and 

60 minutes after mental stress in overweight/obesity individuals after oral administration of placebo and 

AT1R block. *p < 0.04 vs. baseline; †p < 0.01 vs. placebo; ‡p < 0.05 vs. MS. AT1R, angiotensin II type 

1 receptor. MS, during mental stress. 60MS, 60 minutes after mental stress. 

 

When EPC mobilization was evaluated, no effect of treatment or time was 

observed (Figure 7). However, when the magnitude of response to MS was analyzed, it 
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was possible to observe that EPC mobilization was significantly lower in the placebo 

session when compared to the AT1R blockade session (Δ placebo, -19.35 ± 41.83 

cell/µL vs. Δ AT1R blockade, 9.55 ± 34.70; p=0.05). 

 

Figure 7. Endothelial progenitor cell mobilization before, during, and 60 minutes after mental stress in 

overweight/obesity individuals after oral administration of placebo and AT1R block. AT1R, angiotensin 

II type 1 receptor. MS, during mental stress. 60MS, 60 minutes after mental stress. 
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4. Discussion 

 The main finding of the present study was that the AT1R blockade improved 

endothelial function after stressful situations in overweight/obese grade I men, 

confirming our hypothesis that the activation of the Ang II-AT1R pathway may be the 

main mechanism responsible for transient endothelial dysfunction. We also observed 

that mental stress evoked reductions in EPC levels and nitrite concentration and 

increases in ET-1 levels, along with elevated lipid peroxidation, protein carbonylation, 

and catalase activity. Thus, the present study provides evidence that AT1R-mediated 

oxidative stress is an important underlying mechanism of transitory endothelial 

dysfunction induced by mental stress in overweight/obese adults. 

Mental stress tasks have been largely used as a simulation of mental or 

psychological stress situations in a standardized and controlled environment under 

hemodynamic, vascular, and electrocardiographic monitoring. Several studies, 

including from our research group, have used this type of intervention to assess 

endothelial function in healthy subjects and patients under cardiometabolic risk 

(Ghiadoni et al., 2000; Broadley et al., 2005; Sales et al., 2014; Rocha et al., 2015). 

The Stroop task used in the present study was able to inflict the same stressful stimulus 

in both sessions, as evidenced by similar increases in hemodynamic variables during the 

protocol. However, to the best of our knowledge, ours is the first study to provide direct 

evidence of the participation of the Ang II-AT1R pathway in the impairment of 

endothelial function in response to MS. 

 In the present study, endothelial function was severely impaired 30 minutes after 

MS but recovered within 60 minutes in the placebo session. It is well documented that 

acute exposure to MS leads to transient endothelial dysfunction in healthy and 

pathological conditions (Ghiadoni et al., 2000; 2011; Sales et al., 2014); however, the 

magnitude and extent of this response can be influenced by the duration of MS 

(Ghiadoni et al., 2000), subjects’ responsiveness (Carter & Ray, 2009), and previous 

health conditions (Loures et al., 2002). A previous study from our group showed that 

individuals with metabolic syndrome presented reduced FMD at 30 and 60 minutes 

after acute exposure to MS (Sales et al., 2014). Considering that our subjects did not 

present any other comorbidity, the recovery process may be more efficient. 

 On the other hand, the AT1R blockade was able to improve endothelial function 

after MS and this effect was maintained for up to 60 minutes, providing evidence that 

the Ang II-AT1R pathway is implicated in the transient endothelial function observed 
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after MS. A previous study has shown that overweight/obese individuals already 

present hyperactivation in the renin-angiotensin system (Kalupahana & Moustaid-

Moussa, 2012) and that condition seems to be worsened during stressful situations with 

increases in Ang II concentration, aggravating the endothelial dysfunction. Indeed, the 

activation of the Ang II-AT1R pathway enhances the expression of ROCK1 and 

gp91phox, the catalytic component of NAPDH oxidase (Chung et al., 2010), which 

promotes oxidative stress and imbalances among vasoactive substances. 

 Decreases in plasma nitrite along with increases in endothelin-1 concentration 

were also observed during the MS task. As mentioned before, NO and endothelin-1 are 

the main effectors of vasomodulation, leading to vasodilation and vasoconstriction, 

respectively (Furchgott & Zawadzki, 1980; Le Brocq et al., 2008). Additionally, NO is 

the main effector of endothelial-dependent vasodilation after reactive hyperemia 

(Widlansky et al., 2003). It has been shown that an increase in Ang II could inhibit 

eNOS expression and stimulate its uncoupling, which would, in turn, diminish NO 

bioavailability and aggravate the redox imbalance (Zhao et al., 2005; Li et al., 2014; 

Staiculescu et al., 2014). Also, endothelin-1 seems to contribute to endothelial 

dysfunction after MS through ETA receptors (Spieker et al., 2002). Studies demonstrate 

that augmented sympathetic activity in response to MS may increase the Ang II levels 

and its ligation to the AT1R (2011), which, in turn, induces the overexpression of ETA 

receptors through the PKC and ERK pathways (Lin et al., 2014). Additionally, Ang II 

release has been reported to provoke pre-proendothelin-1 transcription, resulting in 

elevated ET-1 levels (Le Brocq et al., 2008). Thus, when Ang II is released during MS, 

it is plausible to argue that both pathways are stimulated and act together leading to 

endothelial damage. It is important to highlight that Joyner et al. has evidenced that 

inhibition of the sympathetic system does not improve endothelial function during or 

after MS (Halliwill et al., 1997), indicating that vasoactive substances such as NO and 

ET-1 may be the main mediators of the endothelial response to MS.  

Regarding redox homeostasis, the MS task evoked increases in lipid 

peroxidation and protein carbonylation, as well as increased catalase activity, possibly 

in response to a pro-oxidant environment. The AT1R blockade was able to inhibit this 

phenomenon. These findings support our hypothesis that MS could lead to a redox 

imbalance mediated by the Ang II-AT1R pathway. As mentioned above, Ang II is a key 

agonist of NADPH oxidase activation, mainly by stimulating its subunits NOX1 and 

NOX2 (Chung et al., 2010; Konior et al., 2014), which acts as an electron transferase, 
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generating superoxide anion (Nauseef, 2008). Under reduced NO bioavailability 

conditions, the superoxide anion is rapidly dismutated to hydrogen peroxide, provoking 

endothelial cell damage (Chung et al., 2010). Additionally, the redox homeostasis 

seems to have a complex association with the ET-1 system. In addition to the presence 

of superoxide stimulating the synthesis of ET-1, ROS are important mediators of the 

effects of the ET-1 signaling cascade and are one of the end products of the cascade’s 

activation (Le Brocq et al., 2008). Therefore, this whole machinery may have been 

activated during MS, culminating in the transient endothelial dysfunction evidenced by 

FMD. 

In the present study, the mobilization of EPC in response to MS was lower in the 

placebo session when compared to the AT1R blockade, providing evidence for its effect 

on EPC’s functional properties. Under physiological conditions, the endothelium 

releases chemotactic substances, such as NO, that attract EPCs from the bone marrow 

to the damaged vessel (Timmermans et al., 2009). In the presence of different 

conditions like obesity and diabetes, EPC’s functionality and mobilization seems to be 

deteriorated (Tsai et al., 2012). Rocha et al. observed the same impairment in EPC 

functionality after exposure to acute MS in subjects with metabolic syndrome. It is 

possible that the increased release of Ang II during MS, and consequently, reduced NO 

levels, and higher concentrations of ROS led to a decreased EPC response (Imanishi et 

al., 2004; Suzuki et al., 2014). Thus, blocking the Ang II-AT1R pathway may have 

preserved the repair capacity of EPC. 

Some limitations must be considered when interpreting the results of the present 

study. A potential limitation that must be taken into account is the sample size. 

However, the number of subjects recruited was appropriate according to calculations of 

the minimum sample size required considering FMD as the main outcome with a 

statistical power of 0.8 and an alpha error of 0.05. Also, in order to avoid the 

established effects of sex hormones on the vascular function of women, we opted to 

enroll only men in the study; therefore, the present results do not allow us to infer that 

the same responses would be observed in women. In addition, the results cannot be 

extrapolated for healthy individuals. Lastly, the AT1R blockade could not be tested; 

however, Stangier et al showed that 40mg of telmisartan produced 80% inhibition of 

the receptor (Stangier et al., 2001). Given that olmesartan presents higher binding 

affinity to the AT1R than telmisartan, it is unlikely that the inhibition induced in the 
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present study was lower than that observed with telmisartan (Meredith, 2010; Miura et 

al., 2011). 
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5. Conclusions 

In conclusion, the results of the present study provide compelling evidence 

regarding the transient endothelial dysfunction observed in response to acute MS. 

Moreover, the mentioned impairment in flow-mediated dilation seems to be directly 

influenced by the imbalanced redox homeostasis and increased endothelin-1 

concomitant with decreased NO bioavailability. Blockade of the Ang II-AT1R pathway 

evoked a significant improvement in endothelial function along with blunted lipid 

peroxidation and protein carbonylation, and an opposite action on vasoactive 

substances, providing robust evidence that Ang II binding to the AT1 receptor is an 

important mediator of the flow-mediated dilation response after mental stress. Our 

study provides a new insight about the role of Ang II in the deleterious response to 

mental stress and its consequence on the endothelial function of individuals with 

overweight/obesity. Thereby, defining new pathways that influence endothelial function 

is an important tool for understanding the pathological response to stressful situations. 
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Table 1. Anthropometric, hemodynamic, and biochemical profile 

Variables  

N (14) - 

Age (years) 27 ± 7 

Weight (kg) 92.2 ± 10.34 

Height (cm) 175 ± 0.08 

BMI (kg/m²) 29.8 ± 2.6 

Body fat (%) 32.8 ± 3.18 

Waist circumference (cm) 99.6 ± 5.62 

SBP (mmHg) 123 ± 8 

DBP (mmHg)  81 ± 8 

Heart rate (bpm) 73 ± 11 

Glucose (mg/dL) 88.0 ± 7.95 

Insulin (uUI/mL) 12.8 ± 6.19 

Total cholesterol (mg/dL) 186.2 ± 43.3 

HDL (mg/dL) 41.1 ± 7.9 

LDL (mg/dL) 120.2 ± 37.21 

VLDL (mg/dL) 25.0 ± 9.4 

TG (mg/dL) 114.3 ± 58.12 

Data expressed as mean ± SD; BMI, body mass index; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood 

pressure; HDL, high-density lipoprotein cholesterol; LDL, low-density lipoprotein cholesterol; VLDL, 

very-low-density lipoprotein cholesterol; TG, triglycerides. 
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Table 2. Brachial artery parameters at baseline, during mental stress, and recovery in overweight/obesity individuals after oral administration 

placebo and AT1R block.  

Values are expressed as mean ± SD; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; MBP, mean blood pressure; AT1R, angiotensin II type 1 receptor. *p < 0.05 

vs. baseline; †p < 0.05 vs. mental stress. 

 

 

 

 

 

 

Variables 

Treatments 

Placebo AT1R Blockade 

Baseline Mental Stress Recovery Baseline Mental Stress Recovery 

SBP (mmHg) 123 ± 9 137 ± 11* 125 ± 10† 120 ± 8 135 ± 8* 124 ± 8† 

DBP (mmHg) 76 ± 8 89 ± 10* 77 ± 8† 76 ± 9 88 ± 8* 76 ± 7† 

MBP (mmHg) 92 ± 8 105 ± 10* 93 ± 8† 91 ± 8 104 ± 7* 92 ± 7† 

Heart rate (bpm) 62 ± 8 76 ± 10* 65 ± 8† 64 ± 8 77 ± 10* 65 ± 9† 

Diameter (cm) 0.414 ± 0.05 0.410 ± 0.06 0.404 ± 0.06* 0.414 ± 0.06 0.409 ± 0.06 0.410 ± 0.05 

Blood flow (mL.min-1) 185.81 ± 76.83 233.15 ± 94.65* 240.46 ± 143.92* 193.78 ± 134.41 257.68 ± 129.60* 218.67 ± 174.90 

Conductance (mL.min-1/mmHg) 2.01 ± 0.74 2.21 ± 0.82 2.55 ± 1.40 2.07 ± 1.38 2.48 ± 1.24 2.35 ± 1.86 




