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RESUMO 
 
Batista, Gabriel Matheus da Silva. Efeitos do ácido ascórbico sobre as respostas 
Hemostáticas ao estresse mental em indivíduos com sobrepeso e obesidade. 
2019. Defesa (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.  
 
INTRODUÇÃO: O estresse mental (EM) está relacionado com um quadro de 
disfunção endotelial em homens com sobrepeso/obesidade grau I. Acredita-se que o 
perfil pró-oxidante associado a um desequilíbrio no processo hemostático contribuem 
para os efeitos deletérios do EM na função endotelial. Entretanto, não se sabe se a 
administração de ácido ascórbico (AA), um potente antioxidante, pode restaurar o 
balanço oxidativo e hemostático durante o EM nesses indivíduos. OBJETIVO: 
determinar os efeitos da infusão de AA sobre as respostas oxidativas, hemostáticas 
e de remodelamento vascular ao EM em homens com sobrepeso/obesidade grau I. 
MÉTODOS: Quatorze homens com sobrepeso /obesidade grau I (27 ± 7 anos; 29,6 ± 
2,6 kg.m2) foram submetidos ao teste de Stroop color word test por cinco minutos 
para induzir o EM após as infusões de AA (3g) ou placebo (PL, 0.9% NaCl). 
Amostras de sangue venoso foram coletadas no basal e no último minuto do EM 
para dosagem de óxido nítrico (NO), por quimioluminescência; substâncias reativas 
ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), oxidação protéica (proteína carboniladas, PC), 
atividade da catalase (CAT) por ensaio colorimétrico e atividade da 
metaloproteinase-9 (MMP-9) por zimografia. O inibidor da metaloproteinase 1 (TIMP-
1) foi avaliado por ensaio imunoenzimático. As micropartículas plaquetárias (MPP, 
CD41+) foram mensuradas por citometria de fluxo, enquanto os níveis de 
fibrinogênio, tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial ativada 
(TTPa) foram medidos por coagulômetro. Os dados foram expressos como média ± 
desvio padrão. O teste ANOVA two-way foi utilizado para comparar medidas 
hemodinâmicas, oxidativas e hemostáticas durante o EM entre as sessões de PL e 
AA. RESULTADOS: Em condições basais, não foram observadas diferenças nas 
variáveis hemodinâmicas, NO, TBARS, PC, CAT, MPP e TTPa entre ambas as 
sessões. Entretanto, as análises de fibrinogênio, TP, MMP-9 e TIMP-1 já 
demonstravam menores valores na sessão AA (p<0,05 vs placebo). As pressões 
arteriais sistólica, diastólica e média e a frequência cardíaca aumentaram de forma 
semelhante durante o EM em ambas as sessões (p<0,05 vs basal). O EM aumentou 
os níveis de PC e a atividade da CAT apenas na sessão PL (p<0,01 vs basal). A 
relação MMP-9/proMMP-9 aumentou durante o EM (p=0,04 vs basal) na sessão PL 
e diminuiu significativamente em ambos os momentos na sessão AA (P<0,01 vs 
placebo). Ainda durante a sessão AA, foi observada uma menor concentração de 
fibrinogênio durante o EM (p<0,01 vs placebo). CONCLUSÃO: O ácido ascórbico 
parece exercer influência nas respostas oxidativas, hemostáticas e de 
remodelamento vascular ao estresse mental, com aumento do perfil anti-oxidante e 
redução da atividade de metaloproteinase-9.  
 
Palavras-chave: estresse mental, obesidade, ácido ascórbico, hemostasia 
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ABSTRACT 

 
Batista, Gabriel Matheus da Silva. Ascorbic acid effects on oxidative and 
hemostatic responses to mental stress in overweight/obesity. 2019. Defense 
(Master in Cardiovascular Science) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2019.  
 
INTRODUCTION: Mental stress (MS) is related to endothelial dysfunction in 
overweight/obese grade I men. It is believed that the pro-oxidant profile associated 
with an imbalance in the hemostasis process may contribute to the deleterious effects 
of MS on endothelial function. However, it is unknown whether administration of 
ascorbic acid (AA), a potent antioxidant, could restore oxidative and hemostatic 
balance during MS in those subjects. AIM: To determine the effects of AA infusion on 
oxidative, hemostatic and vascular remodeling responses to MS in overweight/obese 
grade I men. METHODS: Fourteen overweight/obese grade I men (27±7 years; 
29.6±2.6 kg.m2) were underwent the Stroop color word test for five minutes to induce 
MS after AA (3g) or placebo (PL, 0.9% NaCl) infusions. Venous blood samples were 
collected at baseline and at the last minute of MS for the measurement of nitric oxide 
(NO) by chemiluminescence; and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), 
protein oxidation (protein carbonyl, PC), and catalase activity (CAT) by colorimetric 
assay and metalloproteinase-9 (MMP-9) activity by zymography. Platelet 
microparticles (CD41+ PMP) were measured by flow cytometry, while fibrinogen, 
prothrombin time (PT) and activated partial thromboplastin time (aPTT) levels, by 
coagulometer. Data were expressed as mean ± standard deviation. ANOVA two-way 
test was used to compare hemodynamic, oxidative and hemostatic responses to MS 
between PL and AA sessions.  RESULTS: At baseline, no differences were observed 
in hemodynamic, NO, TBARS, PC, CAT, PMP and aPTT variables in both sessions. 
However, fibrinogen, PT, MMP-9 and TIMP-1 analyzes presented lower levels in AA 
session (p<0.05 vs placebo). Systemic, diastolic and mean arterial pressures and 
heartbeat increased similarly during MS in both sessions (p<0.05 vs baseline), 
showing a significant different responses between PL and AA sessions (p<0.05). MS 
increased PC levels and CAT activity only in the PL session (p <0.01 vs baseline). 
MPP-9/proMMP-9 ratio increased during MS (p<0.05 vs baseline) in PL session and 
decreased significantly at baseline and MS in AA session (p<0.01 vs placebo). Also, 
during AA session, lower fibrinogen concentration was observed during MS (p<0.01 
vs placebo). CONCLUSION: Ascorbic acid seems to influence on oxidative, 
hemostatic and vascular remodeling responses to mental stress, with an increase in 
anti-oxidant profile and reduction in metalloproteinase-9 activity. 
 
Keywords: mental stress, obesity, ascorbic acid, hemostasis. 
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1. INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença crônica de causa multifatorial, que apresenta 

sobreposição de fatores genéticos e ambientais (APOVIAN, 2012; COHEN, 2015). 

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a prevalência de sobrepeso já atinge 

57,8% da população adulta, enquanto a obesidade atinge 18,7% (VIGITEL, 2014). A 

obesidade abdominal é considerada um importante fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV), principalmente, em indivíduos 

jovens (TRACHTA et al., 2014).  

Dentre os fatores ambientais predisponentes para o aumento do risco 

cardiovascular associado à obesidade, destaca-se o estresse mental (EM) ou 

psicossocial (LAMBERT et al., 2010). O EM é um dos maiores problemas das 

sociedades modernas. Em uma situação de estresse, o organismo humano 

redistribui suas fontes de energia, antecipando uma agressão iminente (LOURES et 

al., 2002). 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 e, 

consequentemente, uma disfunção endotelial transitória (GHIADONI et al., 2000; 

SPIEKER et al., 2002). Cronicamente, seus efeitos podem ser deletérios para a 

função endotelial em indivíduos saudáveis e, principalmente, em pacientes com 

distúrbios metabólicos, como sobrepeso ou obesidade (GHIADONI et al., 2000).  

 A disfunção endotelial é um estado patológico caracterizado por um 

desbalanço entre substâncias vasodilatadoras, como o óxido nítrico (NO), e 

vasoconstritoras, como a endotelina-1 (ET-1) produzidas pelo (ou que agem sobre) 

endotélio. Além da produção de substâncias vasoativas (FURCHGOTT, 1980), o 

endotélio também é capaz de sintetizar outras que modulam o processo de 

coagulação, trombólise, agregação plaquetária (SHWEIKI, 1992), remodelamento 

vascular (RUDIC et al., 1998) e inflamação (PASCERI, 2000). Alterações na 

funcionalidade dessa camada celular tem sido relacionadas com o desenvolvimento 

e progressão das doenças cardiovasculares (DHARMASHANKAR, 2010). 

 Entretanto, os mecanismos associados ao processo de disfunção endotelial 

induzido pelo EM ainda são pouco discutidos. Sabe-se que a resposta 

simpatoexcitatória ao EM é capaz de aumentar a produção de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) em leucócitos via NADPH oxidase (WENZEL et al., 2011), 

principalmente, através de receptores alfa-1 adrenérgicos (DEO et al., 2013). Um 
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desequilíbrio na homeostase redox, com predomínio de substâncias pró-oxidantes, 

faz com que o endotélio se torne um substrato adequado para acúmulo de 

monócitos no espaço subendotelial, além de ativação de metaloproteinases, 

deposição de matriz extracelular, o que contribui para a progressão da disfunção 

endotelial e aterogênese (FAVERO et al., 2014; SUNDSTROM; VASAN, 2006; 

TIMMS et al., 2002; WIDLANSKY, 2003). 

 Evidências na literatura demonstram, ainda, uma relação entre os estados 

pró-oxidativo e pró-trombótico (VIOLI; PIGNATELLI, 2012). Sabe-se que a 

administração de ácido ascórbico (AA), substância com potencial antioxidante, é 

capaz de atuar na cascata fibrinolítica em indivíduos com obesidade, via 

potencialização na liberação endotelial do ativador do plasminogênio tecidual (t-PA), 

garantindo um estado antitrombótico ao organismo (VAN GUILDER et al., 2008). 

Tais achados ratificam a importância da atividade antioxidante nos desequilíbrios 

hemostáticos associados à disfunção endotelial (VIOLI; PIGNATELLI, 2012). Dessa 

maneira, estudos que avaliam alterações hemostáticas após EM em indivíduos com 

obesidade, principalmente, via aumento do estresse oxidativo podem auxiliar na 

descoberta de mecanismos presentes na disfunção endotelial nessa situação. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Doenças cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares (DCV) compreendem as principais causas de 

morte natural no mundo (WHO, 2014) e esse panorama global também é reportado 

pela prevalência das DCV no Brasil. Segundo o cardiômetro divulgado pela 

sociedade brasileira de cardiologia (SBC), no ano de 2017 foram registradas 

383.961 mortes por doenças cardiovasculares no país, representando 30% dos 

registros de mortalidade nacional (CARDIOLOGIA, 2019; SIQUEIRA, 2017). 

 Atualmente, as DCV representam elevados custos socioeconômicos para a 

saúde mundial, sendo responsáveis por mais de 17 milhões de mortes por ano, o 

que representa metade dos óbitos por doença não transmissível e 31% no total dos 

óbitos em nível global (RUAN et al., 2018). O impacto econômico das DCV está em 

ascensão, apresentando uma problemática para a saúde pública mundial. No Brasil, 

o custo da manutenção hospitalar por DCV é considerado o maior dentre as causas 
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de internações hospitalares, chegando a R$ 37,1 milhões no ano de 2015 (RIBEIRO 

et al., 2016; SIQUEIRA, 2017).  

De acordo com dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

a morbimortalidade das DCV comumente está associada à diferentes fatores de 

risco modificáveis (podem ser modificados por mudanças de hábitos ou 

medicamentos) e/ou não modificáveis (não são propensos à modificação), que 

atuam sobre o desenvolvimento e progressão dessas enfermidades (WHO, 2014). 

Dentre tais fatores o acúmulo de gordura abdominal, é considerado um importante 

fator de risco para o desenvolvimento de DCV, principalmente em indivíduos jovens 

(TRACHTA et al., 2014).  

 

 2.2. Obesidade 

A obesidade é uma doença crônica de causa multifatorial, que apresenta 

sobreposição de fatores genéticos e ambientais (APOVIAN; GOKCE, 2012; 

COHEN, 2015). Ela é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, resultante do 

desequilíbrio entre o consumo alimentar e o gasto energético. No Brasil, segundo o 

Ministério da Saúde, a prevalência de sobrepeso já atinge 57,8% da população 

adulta, enquanto a obesidade atinge 18,7% (VIGITEL, 2014). De acordo com a 

OMS, a obesidade é diagnosticada através da determinação do índice de massa 

corporal (IMC). Esse parâmetro é calculado a partir da relação entre peso corpóreo 

(kg) e a altura (m²) do indivíduo. São considerados obesos os indivíduos cujo IMC 

calculado seja igual ou superior ao valor de 30 kg/m² (tabela 1).  

 

Tabela 1 Classificação internacional da obesidade segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 
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Outras medidas antropométricas importantes apresentam relação direta com 

maior risco de desenvolvimento de comorbidades cardiovasculares. De acordo com 

a OMS, a circunferência da cintura está diretamente relacionada à hipertensão 

(XIAO et al., 2016). diabetes (FELLER, 2010) e hipercolesterolemia (DALVAND et 

al., 2015). Esta é a medida se caracteriza pelo comprimento da região do abdômen, 

no ponto médio entre a borda inferior da última costela e a borda superior da crista 

ilíaca, sítios de deposição de gordura visceral. A OMS estabelece que a medida 

igual ou superior a 94 cm em homens e 80 cm em mulheres indica risco de doenças 

cardiovasculares. A bioimpedância é uma medida antropométrica capaz de 

diferenciar a composição corporal, auxiliando nas medidas mais precisas do 

percentual de gordura (KHALIL, 2014). São colocados dois pares de eletrodos 

adesivos na mão e no pé direito do indivíduo, por onde circula a eletricidade. Por 

meio de uma corrente elétrica, esse exame dita a quantidade de massa magra e de 

gordura, assim como o percentual de hidratação (MULASI, 2015), auxiliando no 

diagnostico da obesidade.  

O aumento do tecido adiposo na região abdominal, obesidade abdominal, 

representa um maior risco de morbidade cardiovascular quando comparado a 

outros sítios de distribuição de gordura no organismo (RITCHIE; CONNELL, 2007). 

A obesidade abdominal pode ser extratificada em gordura subcutânea e gordura 

visceral. A gordura subcutânea está localizada abaixo da derme anteriormente à 

musculatura e expressa em maior quantidade as adipocinas, leptina e a proteína 

estimulante de acilação, que são produzidas por adipócitos (TCHERNOF; 

DESPRES, 2013). O tecido adiposo visceral é localizado juntamente aos órgãos na 

divisão com a musculatura, e é o de metabolismo mais ativo, sendo sensível à 

ação de catecolaminas responsáveis pelo processo de lipólise e de maior 

resistência insulínica. Esse tecido secreta ainda adipocinas associadas à 

inflamação como a resistina, interleucina-6, inibidor do plasminogênio tecidual, 

proteína c reativa e angiotensina I (ENGIN, 2017). Mesmo com expressão 

diferente, os compartimentos de gordura aumentam a produção de adipocinas, e 

assim o processo inflamatório, proporcionalmente ao seu aumento de volume. 

A maior prevalência de obesidade no mundo se dá nos países do primeiro 

mundo. Entretanto, nas últimas décadas tem sido observado um crescimento no 

número de indivíduos diagnosticados com essa comorbidade em países 
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emergentes e isso ocorre devido à modificação e aproximação dos padrões 

alimentares aos dos países desenvolvidos, caracterizados por maior consumo de 

açúcar, gordura animal e alimentos industrializados. A incorporação dessa “dieta 

ocidental” associada à inatividade física pode culminar no desequilíbrio calórico que 

gera o acúmulo de tecido adiposo em seus diversos sítios anatômicos (SPEAKMAN, 

2015). 

A associação entre a obesidade e as DCV é multifatorial. Entretanto, sabe-se 

que o nível circulante de citocinas inflamatórias e de proteínas de fase aguda está 

elevado em indivíduos obesos (APOVIAN; GOKCE, 2012). Esse perfil inflamatório 

crônico baixo exerce forte influência sobre o sistema imune, a sensibilidade à 

insulina, o metabolismo lipídico, a homeostase corporal, e à função endotelial, 

contribuindo para o desenvolvimento e progressão de doenças cardiometabólicas. 

Adicionalmente, é observado que a presença da obesidade pode aumentar em duas 

vezes a mortalidade cardiovascular quando associada a eventos estressantes 

(SIMON et al., 2011).  

 

2.3. Estresse Mental  

O estresse mental (EM) é um dos maiores problemas das sociedades 

modernas, uma vez que os indivíduos são expostos continuamente à estímulos 

estressores, podendo estes serem desencadeados no trabalho, pelos vínculos 

familiares, por questões financeiras, pela violência urbana e até mesmo pelo trânsito 

presente no dia a dia da população (LAMPERT, 2016; VON KÄNEL, 2015). Em uma 

situação de estresse, o organismo humano redistribui suas fontes de energia, 

antecipando uma agressão iminente (LOURES et al., 2002). 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 e, consequentemente, uma disfunção 

endotelial transitória (GHIADONI et al., 2000; SPIEKER et al., 2002). Cronicamente, 

seus efeitos podem ser deletérios para a função endotelial tanto em indivíduos 

saudáveis quanto, principalmente, em pacientes que já possuam algum distúrbio 

metabólico, como sobrepeso ou obesidade (GHIADONI et al., 2000). 

O estímulo estressor é capaz de gerar um desequilíbrio interno do organismo, 

levando à ativação do componente simpatico do sistema nervoso autônomo (SNA), 

que estimula a liberação de catecolaminas para a corrente sanguínea pela medula 
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das glândulas adrenais. As catecolaminas, por sua vez, induzem aumento da 

glicemia via liberação de glicose, inibição da secreção de insulina pelo pâncreas, 

quebra de glicogênio nos músculos esqueléticos e no fígado. Adicionalmente, 

aumentam a atividade do sistema cardiorespiratório a fim de garantir o transporte e 

oxidação dessa glicose plasmática. Paralelamente, ocorre ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) responsável pela liberação de cortisol pelo cortex 

das glândulas adrenais. Essas alterações neuro-humorais, resultam em aumentos da 

frequência cardiaca (taquicardia), da contratilidade (inotropismo positivo), do débito 

cardíaco e da pressão arterial (KRANTZ; MANUCK, 1984). Se sustentado, o 

estímulo passa a ser crônico e estar associado com a patogênese de DCV 

(AGUILERA, 1995). Foi visto que trabalhadores com estresse crônico no trabalho 

tem mais que o dobro das chances de desenvolver sindrome metabólica que 

aqueles que não sofrem estresse (CHANDOLA, 2006). 

Tais achados demonstram a importância de pesquisas clínicas que tenham 

como objetivo o estudo de alterações relacionadas ao EM. A indução do estresse em 

laboratório permite maior controle por parte da equipe de pesquisadores do tipo de 

estímulo que sera administrado, minimizando dessa forma influências externas, 

focando na coleta de dados mais concisos. Uma diversidade de testes são 

encontrados na literatura, entretando dentre os mais utilizados estão os testes de 

processamento de informações (STEPTOE; VÖGELE, 1991).. Nessa linha de testes 

o conflito palavra cor (Stroop color world) exerce maior destaque. A tarefa realizada 

é relacionada à observação de três informações de cores, em que uma dessas deve 

ser enunciada pelo voluntário (SCARPINA, 2017). A manipulação da dificuldade e 

velocidade da tarefa são definidos para cada estudo  

Estudos anteriores demonstraram que a indução do EM de forma aguda em 

indivíduos com síndrome metabolica é capaz de gerar uma reduzida dilatação 

mediada pelo fluxo (DMF), sendo associado à disfunção endotelial transitória. Esse 

achado demonstra a grande influência do fator obesidade na função endotelial dessa 

população (SALES et al., 2014). Observando essas influências do EM sobre o 

sistema cardiovascular, nota-se a necessidade de estudos complementares que 

explorem os mecanismos pelos quais o estresse pode ser associado com o 

aparecimento de eventos cardiovasculares. 

 



    9 
 

2.4. Disfunção endotelial 

 O endotélio é composto por uma monocamada de células denominadas 

células endoteliais, formando uma interface entre o sangue circulante no lúmen e as 

outras estruturas da parede vascular. Atualmente, o endotélio é considerado um 

órgão endócrino sensível a estímulos humorais, neurais e mecânicos, sendo 

responsável pela síntese e liberação de substâncias que participam do processo de 

modulação do tônus vascular (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980), coagulação e 

trombólise (RADOMSKI, 1987), angiogênese (SHWEIKI, 1992), remodelamento 

vascular (RUDIC et al., 1998) e inflamação (PASCERI; WILLERSON, 2000). 

Agressões químicas, mecânicas ou metabólicas ao vaso podem levar à 

disfunção da célula endotelial, fazendo com que o endotélio se torne um “substrato” 

para o acúmulo de diversos tipos de células (WIDLANSKY, 2003). A resposta 

vascular a estes agentes agressores é do tipo inflamatória e envolve a interação de 

diferentes grupos celulares como monócitos, linfócitos T, células musculares lisas 

vasculares e plaquetas dando início a uma série de eventos que culminam com 

enrijecimento do vaso e na formação da placa aterosclerótica (FAVERO et al., 2014). 

Sabe-se que com o desenvolvimento do processo aterosclerótico, os 

monócitos internalizam lipoproteínas, transformado-se em macrófagos ricos em 

colesterol (células espumosas) (CHISTIAKOV et al., 2017). Quando essas células 

sofrem apoptose, liberam uma grande quantidade de lípideos no meio extracelular, 

ocasionando um ciclo vicioso de inflamação, estresse oxidativo, ativação endotelial e 

apoptose de células endoteliais, que por sua vez estão relacionados com efeitos 

aterotrombóticos, como infarto do miocárdio ou acidente vascular isquêmico, dessa 

forma participando do processo de coagulação e, consequentemente, obstrução total 

e súbita do vaso podendo gerar quadros trombóticos (NOMURA, 2002). 

Em condições fisiológicas, a manutenção do tônus vascular é determinado 

pelo equilíbrio de substâncias com efeito vasodilatador e vasoconstritor. Entretanto, 

essa homeostase está alterada em condições patológicas, como na aterosclerose 

(LOSCALZO, 2001), diabetes (DAVIES, 1995), insuficiência cardíaca crônica e 

hipertensão (BECHARA, 2007), promovendo maior produção de substâncias 

vasoconstritoras e/ou menor produção de substâncias vasodilatadoras que geram 

prejuízos ao sistema cardiovascular. Sabe-se que o óxido nítrico (NO) é um das 

principais substâncias vasodilatadoras, apresentando importante função na proteção 

dos vasos sanguíneos. Ele regula o tônus vascular e a pressão arterial, previne a 
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agregação plaquetária, inibe a adesão leucocitária ao endotélio e tem importante 

efeito antioxidativo (ADAMS, 1996; KIECHLE; MALINSKI, 1993; WENNMALM, 

1994). 

 

2.4.1. Óxido nítrico 

O NO é um gás inorgânico sintetizado pela família de enzimas óxido nítrico 

sintase (NOS). Essa familia apresenta três isoformas de NOS, a tipo I ou neuronal 

(nNOS), tipo II ou induzível (iNOS) e tipo III ou endotelial (eNOS) que apresentam 

similaridades nas propriedades químicas e atividade enzimática, porém são 

produzidas por genes distintos (DAVIES, 1995). Sua produção endógena se dá a 

partir de um aminoácido catiônico semi-essencial, a L-arginina, através de uma série 

de reações redox catalisadas pela NOS, na presença de O2 e de diversos cofatores, 

como nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido (NADPH), 

tetrahidrobiopterina (BH4), flavina adenina dinucleotídeo (FAD), flavina 

mononucleotídeo (FMN) e calmodulina (CHEN, 2008), que culminam na formação de 

L-citrulina e NO (SINHA et al., 2006). 

O NO apresenta uma meia vida curta, sendo altamente volátil. Entretanto, 

participa de importantes processos fisiológicos como na neurotransmissão, inibição 

da adesão e agregação plaquetária, regulação da proliferação de células do músculo 

liso, proteção celular, regulação do tônus vascular, sendo um agente 

conhecidamente anti-hipertensivo, antitrombótico e antiaterosclerótico (LOSCALZO, 

2001; RADOMSKI; PALMER, 1987; RUDIC et al., 1998).  

Sabe-se que o NO é um importante mediador de processos intracelulares 

(CHEN, 2008; KIECHLE; MALINSKI, 1993), e uma das principais causas da redução 

de sua biodisponibilidade de no organismo é o estresse oxidativo (BHATIA; 

ELMARAKBY;, 2012; JIA; AOYAGI; YANG, 2010; RAJAGOPALAN et al., 1996). O 

acúmulo de radicais superóxidos provenientes, por exemplo, da peroxidação lipídica, 

interage com o NO produzido formando peroxinitrito (ONOO•). O ONOO•, por sua 

vez, é um forte agente oxidativo que pode também levar á formação de um ácido 

oxidante com características do radical hidroxil (OH) (FÖRSTERMANN; XIA; LI, 

2017). Desta forma, a produção de ONOO• e OH, comprometem ainda mais, a 

integridade tissular, favorecendo a ativação da coagulação e contribuindo para a 

obstrução da luz vascular (WOLIN, 2000). 
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2.5. Estresse oxidativo 

O estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio entre mecanismos 

oxidantes e antioxidantes, decorrente do aumento da produção de espécies reativas 

de oxigênio (EROs) ou espécies reativas de nitrogênio (ERN) e ainda uma redução 

de mecanismos antioxidantes (CAI; HARRISON, 2000). As EROs compreendem não 

apenas os chamados radicais livres, mas também moléculas instáveis que não 

apresentam elétrons desemparelhados. As substâncias oxidantes mais importantes 

são o ânion superóxido (O2
•), peróxido de hidrogênio (H2O2), OH e o OONO-. 

 Dentre os sistemas enzimáticos produtores de EROs nos vasos destacam-se 

as NADPH oxidases, que produzem O2
• a partir de oxigênio molecular e NADPH pela 

doação de elétrons. As xantinas oxidases (XO), endotelial e circulante, também são 

outra fonte de O2
•, uma vez que essas doam elétrons para o oxigênio molecular (O2), 

produzindo O2
• e H2O2 (LI; HORKE, 1995). A XO é ainda comumente utilizada em 

técnicas para análise do estresse oxidativo, como a determinação da atividade da 

enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD) (SUN,1988). 

Em condições fisiológicas as EROs previnem doenças, uma vez que auxiliam 

o sistema imunológico contra infecções, medeiam sinalização celular, e 

desempenham papel importante na apoptose (KADOGLOU, 2005). Entretando, sob 

condições patológicas, as EROs são produzidas em quantidade excessiva, ou há 

uma menor produção do componente antioxidante do sistema. Este desvio no 

balanço entre as substâncias oxidantes e antioxidantes, pode ter importantes efeitos 

na função celular e tecidual, levando à disfunção endotelial, peroxidação lipídica, 

oxidação proteíca, trombogênese e inflamação (BRIONES, 2011), contribuindo, 

portanto, para o desenvolvimento de diversos estados patológicos tais como 

aterosclerose e diabetes (UEMURA et al., 2001). 

A peroxidação lipídica, uma das formas de manifestação do estresse 

oxidativo, constitui uma reação em cadeia dos ácidos graxos polinsaturados das 

membranas celulares, gerando radicais livres que alteram a permeabilidade, fluidez 

e integridade das mesmas (AUST, 2001). Esses danos celulares, que se encontram 

aumentados nos indivíduos com obesidade, predispõem à comorbidades 

relacionadas às DCV como a aterosclerose e a hipertensão (APOVIAN; GOKCE, 

2012). O padrão de distribuição de gordura pelo corpo parece ainda influenciar a 

magnitude do desbalanço oxidativo em indivíduos obesos (DAVÌ et al., 2002). 
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Ocorre ainda a chamada oxidação protéica, na qual os radicais livres reagem 

com a cadeia lateral de aminoácidos ou proteínas apresentando como alvos 

principais cisteína, histidina, tirosina e triptofano. Essa reação culmina em perda da 

atividade enzimática, prejuízo no transporte ativo via membrana celular e morte 

celular. Dentre os marcadores de oxidação protéica destaca-se as proteínas 

carboniladas. Essas podem ser geradas por oxidação direta de aminoácidos, por 

quebra de ligação peptídica,ou ainda reação com os aldeidos formados pela 

peroxidação lipídica (AUGUSTYNIAK et al., 2015). 

Buscando impedir a ação prejudicial das EROs e das ERN, as células do 

organismo dispõe de mecanismos de defesa antioxidantes enzimáticos e não-

enzimáticos. O eixo antioxidante enzimático inclui as enzimas SOD, catalase (CAT), 

e a glutationa peroxidase (WOJDYLA et al., 2015). Enquanto as vias não 

enzimáticas são constituídas pelas vitaminas A, C e E e pela glutationa. A fim de 

neutralizar o estresse oxidativo, a SOD catalisa a dismutação de O2
- em O2 e H2O2, 

sendo essa espécie menos reativa que a anterior. O H2O2 possui capacidade de 

oxidação e de difundir-se facilmente pelas membranas celulares e pelo citosol. É a 

presença das enzimas CAT e glutationa peroxidase que catalisa o H2O2 o 

convertendo em H2O e O2. As vias não enzimáticas neutralizam os radicais livres 

pelo através do processo de oxirredução presente no metabolism dessas 

substâncias (ADAM, 2010) 

Evidências na literatura demonstram uma relação importante entre os estados 

pró-oxidativo e pró-trombótico do organismo (VIOLI; PIGNATELLI, 2012). Um estudo 

realizado com camundongos knockout para o gene da glutationaperoxidase-3, uma 

enzima com propriedade antioxidante, demonstrou que esses animais apresentavam 

uma maior propensão à agregação plaquetária (JIN; et al., 2011). Tais evidências 

ratificam a importância da atividade antioxidante nos desequilíbrios hemostáticos 

associados à disfunção endotelial (VIOLI; PIGNATELLI, 2012). 

 

2.6. Hemostasia 

O sangue é um tecido líquido altamente complexo formado por diversos tipos 

celulares que, em condições fisiológicas, permanece no interior dos vasos 

sanguíneos. A manutenção da fluidez sanguínea é consequência de um estado do 

sistema vascular conhecido por hemostasia (TRAN et al., 2013). Esse estado ainda 

permite a formação de um tampão hemostático no local de ocorrência de uma injúria 
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vascular. Tal mecanismo envolve três processos: a hemostasia primária, secundária 

(coagulação) e a fibrinólise 

A injúria vascular leva à adesão de plaquetas ao vaso através de proteínas 

expostas na matriz extracelular, gerando a ativação dessas. Em condições  

patológicas, as plaquetas podem se ativar e aderir ao endotélio danificado através 

das glicoproteínas da superfície das plaquetas GPIbα e integrina αIIb/β3. As 

plaquetas iniciam a adesão à parede vascular da célula endotelial através da 

interação do receptor GPIb com o fator de Von Willebrant (vWF) (MEZA et al., 1978). 

Enquanto a adesão mais estável é dada pela ligação plaqueta-plaqueta atráves da 

integrina αIIb/β3 (LI; PODOLSKY, 1996). A agregação de plaquetas leva à 

expressão de fosfatidilserina o que aumenta a formação de fatores de coagulação 

ativados, levando a formação de trombina. Assim, a exposição de fosfatidilserina na 

superfície celular de plaquetas conecta os processos de ativação plaquetária e 

coagulação (VERSTEEG, 1998).  

As plaquetas ativadas ainda liberam pequenas vesículas da membrana 

citoplasmática, com diâmetro entre 0,05 e 1,00 µm, denominadas micropartículas 

plaquetárias (MPP). Cerca de 90% das micropartículas são derivadas de plaquetas 

(WANG, 2001) e sua liberação ocorre em resposta a uma variedade de processos 

fisiológicos (coagulação sanguínea, reparo endotelial, angiogênese, transdução de 

sinais intercelulares e na resposta inflamatória) e patológicos, indicando ativação ou 

apoptose celular (BAIN et al., 1985; NIELSEN, 2001) 

Paralelamente, o sistema fibrinolítico endógeno protege a circulação de 

alterações na formação de fibrina e, consequentemente, trombose. Diante de um 

perfil pró-trombótico, o endotélio é capaz de rapidamente produzir uma serino-

protease altamente catalítica, o ativador do plasminogênio tecidual (t-PA). O t-PA é o 

responsável por hidrolisar o plasminogênio circulante em plasmina que, quando 

ativada, quebra as ligações de fibrina formando os produtos da degradação de 

fibrina (PDFs) e impedindo a formação de coágulos (AIRD, 2015). Um dos 

mecanismos responsáveis por regular o processo fibrinolítico se dá através do 

inibidor do ativador do plasminogênio tipo 1 (PAI-1). O PAI-1 forma um complexo 

com o t-PA, desempenhando atividade inibidora da fibrinólise (PALTA,  2014). 

A hemostasia, então, se caracteriza pelo equilíbrio entre componentes pró-

coagulantes e anticoagulantes, envolvendo vasos, plaquetas, proteínas da 

coagulação e da fibrinólise, e anticoagulantes naturais (TRAN et al., 2013). Diversos 
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fatores genéticos ou adquiridos podem influenciar negativamente esse equilíbrio 

hemostático, levando a estados de hipo ou hipercoagulabilidade (DE LAFORCADE, 

2012). Em doenças coronarianas, como o infarto, há uma maior ativação das 

plaquetas e das proteínas da coagulação, favorecendo o desenvolvimento de 

trombose (ROY-O'REILLY; MCCULLOUGH, 2014). 

A sequência de interações moleculares conhecida por cascata de coagulação 

foi inicialmente proposta por Macfarlane (MACFARLANE, 1964), Davie e Ratnoff 

(DAVIE; RATNOFF, 1964). Trata-se de um complexo processo no qual ocorre 

primeiramente a ativação proteolítica sequencial de zimogênios por proteases 

específicas presentes no plasma. Essas reações resultam na formação de uma 

serino-protease, a trombina, responsável pela quebra da molécula de fibrinogênio 

em monômeros de fibrina. Inicialmente, acreditava-se que a coagulação sanguínea 

poderia ser iniciada por duas vias: a via extrínseca, ativada em resposta a lesão 

endotelial e consequente exposição do espaço subendotelial, e a via intrínseca, 

iniciada quando o sangue entra em contato com determinados tipos de superfícies 

(PALTA; SAROA; PALTA, 2014). Ambas convergem para uma via comum que 

apresenta como evento final a ativação do fator X da coagulação. 

Embora a proposta de vias intrínseca e extrínseca tenha sido aplicada no 

conhecimento científico e didático como modelos distintos por muitos anos, sabe-se 

atualmente, que essas duas vias de coagulação estão correlacionadas (PALTA; 

SAROA; PALTA, 2014; SCHOENMAKERS, 2005) e não ocorrem separadamente in 

vivo. Estudos recentes mostram que a exposição do fator tecidual (FT), proteína 

integral de membrana presente nas células próximas ao leito vascular, após injúria 

vascular é o principal evento desencadeante do processo de coagulação (MALY et 

al., 2007). 

Atualmente, vigora um modelo multifaceado baseado em superfícies 

celulares, no qual a hemostasia necessita de substâncias procoagulantes ativadas 

no local da lesão para a formação de um tampão plaquetário e de fibrina neste sítio 

(HOFFMAN, 2001) (Figura 1). Neste modelo, o FT é o iniciador do processo de 

coagulação através da exposição na circulação sanguínea por injúria endotelial e de 

células vizinhas ou pela ativação de células endoteliais e monócitos (expressão não 

constitutiva) (MONROE, 2004). A literatura demonstra ainda que o FT está também 

presente em micropartículas celulares provenientes de membranas fragmentadas de 

vários tipos de células, como leucócitos e células endoteliais, bem como de 
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plaquetas (SHANTSILA; LIP, 2009). As micropartículas de origem plaquetária (MPP) 

são as mais numerosas e desempenham um papel importante nos processos 

trombóticos (FOREST et al., 2010).  

Abaixo, estão descritas as principais fases envolvidas nesse modelo de 

castata de coagulação: iniciação, amplificação e propagação (Figura 1). 

 

Figura 1. Modelo da cascata de coagulação baseado em superficies celulares demonstrando as fases 
de iniciação, amplificação e propragação. FT, fator tecidual. Adaptado de Hoffman M. Thromb 
Haemost, 2001.  
 

 

 

Iniciação 

 Inicia-se na superfície de células que expressam o FT. o FT ao se ligar ao 

fator VII, presente no sangue, o ativa formando o complexo FT/VIIa que por sua vez 

é responsável pela ativação dos fatores IX e X. A ativação do fator X (Xa) possibilita 
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a formação do complexo protrombinase através da associação com seu cofactor Va. 

O fator Va é capaz de transformar a protrombina (II) em trombina (IIa), modificação 

importante para a fase de amplificação da coagulação. A fase de amplificação é 

somente iniciada por estímulo de dano vascular, onde plaquetas e o fator VIII 

juntamente com o fator de von Willebrand (FvW)) entram em contato e se aderem 

às celulas ou particulas que expressam FT (HOFFMAN, 2001).  

 

Amplificação 

 Após a formação do tampão plaquetário (hemostasia primária) a trombina 

produzida pelas células que expressam o FT, interage com as plaquetas e o 

complexo VIII/FvW. Essa interação culmina no inicio do processo hemostático e 

consequente formação de fibrina estável, consolidando o tampão plaquetário inicial. 

A trombina ainda é responsável por ativar plaquetas, que alteram sua 

permeabilidade permitindo a entrade de íons cálcio e saída de fatores quimiotáteis 

amplificando o processo de coagulação. Ocorre, então, o recrutamento de fatores da 

coagulação à superfície de plaquetas onde se inicia a fase de propagação 

(HOFFMAN, 2001). 

 

Propagação 

 A fase de propagação é caracterizada pelo recrutamento de plaquetas para o 

sítio de lesão e produção dos complexos tenase e protrombinase na superfície de 

plaquetas ativadas. O fator IXa formado na fase de iniciação liga-se ao fator VIIIa na 

superfície de plaquetas formando o complexo tenase, enquanto o complexo 

protrombina é responsável pela conversão de protrombina em trombina. A trombina 

formada cliva o fibrinogênio em monômeros de fibrin solúvel, que ao se polimerizar 

consolidam o tampão hemostático (HOFFMAN, 2001). 

 

2.7. Remodelamento vascular 

 O remodelamento vascular está relacionado à um conjunto de mudanças que 

ocorrem na parede do vaso. As metaloproteinases de matriz extracelular (MMPs) 

são as responsáveis por tais alterações, e compreendem um amplo grupo de 

endopeptidases cálcio-dependentes, contendo zinco, classificadas de acordo com 

sua afinidade por determinado substrato.  São secretadas como pró-enzimas ou 

zimogênios, e, por conta disso, necessitam de uma ativação proteolítica que ocorra 
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após remoção do pró-peptídeo (RIZZI et al., 1998). Esse processo é acompanhado 

pela quebra de ligação entre o grupo tiol da cisteína no pró-peptídeo e o zinco no 

domínio catalítico. Dessa forma, o substrato pode se ligar nesse sítio da enzima, e o 

zinco se liga a uma molécula de água levando à ativação enzimática. 

 As alterações estruturais desencadeadas pelas MMPS quando associadas à 

inflamação crônica, presente na obesidade, participam do desenvolvimento e 

progressão da doenças cardiovasculares (BAUMBACH, 1989). As MMP-2 e MMP-9 

são as responsáveis pelo processo de remodelamento vascular. Essas possuem 

domínios “fibronectin- like” e são responsáveis por clivarem colágenos do tipoI, IV, 

V, VII e X, gelatina e elastina. Essas MMPs ainda são capazes de clivar trombina 

atuando também no processo homeostático (OPDENAKKER et al., 2001). 

 A atividade dessas gelatinases pode ser regulada por diversos fatores como 

citocinas, hormônios, fatores de crescimento, e o próprio estresse oxidativo. Essa 

regulação pode ser feita em três níveis: indução da transcrição gênica, modificação 

pós-traducional e interação das MMPs com seus inibidores teciduais endógenos, os 

TIMPs (TIMMS et al., 2002). Em condições fisiológicas, existe um equilíbrio entre a 

relação de MMPs e de seus inibidores (TIMPs). Entretanto, em processos 

patológicos ocorre um desequilíbrio dessa razão, levando à degradação excessiva 

das proteínas da matriz extracelular e consequentemente ao remodelamento 

vascular patológico (JENKINS et al., 1998). 

 

2.8. Ácido ascórbico 

 O ácido ascórbico (AA) ou, simplesmente, vitamina C é uma vitamina 

hidrossolúvel e termolábil. O AA pode ser encontrado na natureza em duas formas: 

reduzida ou oxidada (ácido deidroascórbico); ambas são formas ativas, porém, a 

forma oxidada está menos difundida nas substâncias naturais. A transformação do 

AA em ácido deidroascórbico ocorre normalmente no interior do organismo e é 

reversível, permitindo que uma de suas substâncias possa sempre ser transformada 

na outra (SITI; KAMISAH; KAMSIAH, 2015). Essa capacidade de 

transformação/reversão funciona como um sistema oxidorredutor capaz de 

transportar hidrogênio nos processos de respiração, no nível celular. O AA é capaz 

de reduzir metais de transição (Fe3+ e Cu2+) presentes nos sítios ativos das enzimas 

ou nas formas livres no organismo. Essa atuação no “sequestro” de radicais livres é 

o que torna o AA um importante agente antioxidante (LYKKESFELDT; MICHELS; 
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FREI, 2014). O papel antioxidante pode ser potencializado pelo efeito cooperativo  

com a vitamina E, uma vez que a interação dessas vitaminas é efetiva na inibição da 

peroxidação dos lipídios da membrana e na proteção do DNA (SITI; KAMISAH; 

KAMSIAH, 2015). 

 Devido a incapacidade de produzir AA, o organismo humano depende da 

ingestão desse micronutriente através da alimentação diária. As principais fontes de 

vitamina C são frutas frescas. A laranja, por exemplo, é capaz de fornecer 47 mg de 

AA por 100 g de fruta, enquanto a goiaba fornece 300 mg/100g (TOPLISS, 2002). O 

AA apresenta boa absorção intestinal sendo distribuído rapidamente e de maneira 

uniforme pelo organismo. Sua deficiência pode gerar escorbuto, condição clínica 

caracterizada por hemorragia gengival, anemia e baixa cicatrização de feridas. 

  Além disso, o AA participa de  processos fisiológicos como a síntese de 

norepinefrina e de hormônios adrenais, a hidroxilação de prolina e lisina na produção 

de colágeno, a síntese de carnitina e a ativação de hormônios peptídicos (SITI; 

KAMISAH; KAMSIAH, 2015). Nos vasos sanguíneos, o AA previne a apoptose e 

auxilia na proliferação da célula endotelial (MAY; HARRISON, 2013) e reduz a 

permeabilidade celular sendo desmonstrado como fator protetor à função endotelial 

na presença de aterosclerose (AGUIRRE; MAY, 2008).  

Sabe-se que o EM é capaz de gerar, agudamente, uma disfunção endotelial 

transitória em indivíduos com sobrepeso/obesidade (SALES; FERNANDES; ROCHA; 

COSTA et al., 2014), contribuindo para o aparecimento de eventos súbitos 

cardiovasculares. Entretanto, pouco se sabe sobre os mecanismos moleculares 

envolvidos nesse processo. Acredita-se que os perfis pró-oxidante e pró-trombótico 

sejam importantes mecanismos envolvidos na disfunção endotelial após o estresse 

mental. Além disso, não se sabe se a administração de AA, um potente antioxidante, 

pode alterar esses biomarcadores oxidativos e hemostáticos através de uma 

redução do estresse oxidativo. 
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2.8. Hipótese 

 Espera-se que o estresse oxidativo seja um dos principais mecanismos 

envolvidos nos distúrbios da hemostasia e de remodelamento vascular durante o 

EM em homens jovens com sobrepeso/obesidade grau I, contribuindo para o 

quadro de disfunção endotelial já descrito nessa população. Acredita-se, ainda, que 

a administração de ácido ascórbico possa modular essas respostas oxidativas, 

hemostáticas e de remodelamento vascular exacerbadas ao EM na população 

citada. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

Determinar os efeitos da administração de ácido ascórbico sobre as respostas 

oxidativas, hemostáticas e de remodelamento vascular ao estresse mental em 

indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I. 

 

3.2. Objetivos específicos 

3.2.1. Determinar os efeitos do estresse mental sobre as seguintes variáveis, em 

indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I:  

a. Variáveis hemodinâmicas; 

b. Estresse oxidativo; 

c. Óxido nítrico; 

d. Micropartículas plaquetárias; 

e. Marcadores de coagulação; 

f. Atividade da metaloproteinase-9. 

3.2.2. Avaliar os efeitos da administração de ácido ascórbico sobre as respostas 

hemodinâmicas, oxidativas, hemostáticas e de remodelamento vascular ao 

estresse mental nos  indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Amostra 

 Foram avaliados 14 homens adultos portadores de sobrepeso/obesidade grau 

I selecionados por mídia impressa e eletrônica. Todos os participantes do presente 

projeto atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 

1. Idade entre 20 e 59 anos;  

2. Sexo masculino;  

3. Ausência de quaisquer doenças crônicas (hipertensão, diabetes, doença renal 

crônica, insuficiência cardíaca, entre outras, exceto obesidade), 

anormalidades músculo-esqueléticas, hemocromatose e talassemia;  

4. Não praticar atividade física regularmente (exercício com duração ≥ 30 

minutos, 3 vezes por semana);  

5. Não fazer uso de medicamentos e/ou antioxidantes no dia anterior da sessão 

experimental; 

6. Não fumantes. 

 O protocolo do presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Instituição (CAAE: 76594217.0.0000.5243). Os indivíduos selecionados foram 

esclarecidos quanto aos procedimentos a serem adotados e, os que concordaram 

em participar, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

4.2. Protocolo 

Trata-se de um estudo randomizado, cruzado, cego e controlado por placebo. 

Foram requisitadas três visitas ao Laboratório de Ciências do Exercício (LACE), para 

a realização deste projeto. O primeiro contato foi realizado por telefone ou 

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

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

e no terceiro dia os indivíduos realizaram as sessões experimentais (placebo ou 

ácido ascórbico). 

 

4.2.1. Exames bioquímicos 

 A avaliação bioquímica basal foi realizada por convênio com o Laboratório 

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

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

triglicerídeos. 

 

4.2.2. Sessões experimentais 

 As sessões experimentais eram iniciadas sempre no período da manhã, em 

ambiente climatizado, com temperatura controlada (22-24°C). Todos os voluntários 

foram orientados a não ingerir bebida alcoolica, cafeína e não realizar exercícios 

físicos nas 48h anteriores às sessões experimentais. Adicionalmente, foi orientado 

que os voluntários seguissem uma dieta indicada pela nutricionista 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.  

Durante as sessões experimentais eram administrados, por via intravenosa, o 

placebo (salina: NaCl 0,9%) ou ácido ascórbico (3g) com um intervalo de no mínimo 

sete dias entre as sessões. As variáveis hemodinâmicas foram mensuradas durante 

todo o protocolo experimental. Foram realizadas coletas de sangue venoso para a 

determinação dos biomarcadores nos momentos basal e no último minuto do 

estímulo do EM, como indicado pelas setas na figura 2. 

 

 

Figura 2. Desenho experimental. As setas indicam coleta de sangue venoso. 

 

4.2.3. Avaliação clínica 

 A avaliação clínica foi composta por aferição da pressão arterial de repouso 

pelo método auscultatório; eletrocardiograma de repouso (CardioCare 2000, Bionet, 

Califórnia, EUA); e medidas antropométricas peso e altura. Quanto às medidas de 
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pressão arterial, foram realizadas duas aferições na posição sentada, sendo uma em 

cada braço e após um intervalo de, no mínimo, 10 min. essas medidas foram 

repetidas. Em seguida, foram realizadas as médias dessas aferições, gerando dois 

valores de pressão arterial (JONES; HALL, 2004). 

 

4.2.4. Bioimpedância 

  Utilizado para avaliação da composição corporal dos indivíduos. Trata-se da 

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 deágua (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). 

 

4.2.5. Variáveis hemodinâmicas  

As variáveis hemodinâmicas foram avaliadas durante todo o protocolo 

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).  

 

4.2.6. Estresse mental 

  O EM foi realizado através do teste conhecido por conflito palavra-cor (Stroop 

color word test). Nesse teste, o voluntário recebe três informações de cores. Ele é 

instruido a ler de forma rápida e em voz alta, a cor da fonte da palavra escrita em 

telas sucessivas com uma série de nomes de cores impressos com tintas diferentes 

daquela do significado da palavra. Concomitantemente, foi realizado um conflito 

auditivo com vozes que repetem, em um fone de ouvido, cores diferentes das 
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observadas pelo participante. 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. A pressão arterial e frequência cardíaca batimento-batimento foram 

gravadas via fotopletismografia no dedo médio (Finometer, Finapres Medical 

Systems). O nível de estresse perceptível/subjetivo 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 foi realizada no 

minuto final do teste de EM. 

 

4.2.7. Processamento de sangue 

 O sangue venoso coletado foi centrifugado imediatamente após cada coleta. 

Os tubos citratados e heparinizados seguiam um protocolo de 3500 rpm por 15 

minutos a 4°C, enquanto os tubos coletados com EDTA foram centrifugados a 2000 

rpm por 20 minutos a 20-25°C. Posteriormente o plasma coletado foi aliquotado em 

microtubos identificados previamente e armazenados em freezer -80°C para 

posterior análise dos biomarcadores.  

 

4.2.8. Nitrito 

  A análise das concentrações de nitrito foi realizada, em amostras coletadas 

em tubo de heparina livre de metais, através do Analisador de NO (NOA, Nitric Oxide 

Analyzer Sievers), modelo 280i (GE Analytical Instruments, Colorado, EUA). A 

detecção é baseada na reação de quimioluminescência em fase gasosa entre óxido 

nítrico e ozônio através da seguinte reação: 

NO + O3 → NO2● + O2 

NO2● → NO2 + hѵ 

NO2 = radical livre 

hѵ = luz 

 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) para um computador que através do software Liquid 

v.3.2 integra os picos gerados e calcula a concentração das amostras. O princípio do 
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método é de que, na ausência de oxihemoglobina ou ânion superóxido, o nitrito será 

o maior produto de oxidação do NO●. Para medir o nitrito utiliza-se um agente 

redutor (1% wt/vol de NaI ou KI em ácido acético) para converter nitrito em óxido 

nítrico. 

 O aparelho apresenta uma câmara de vidro selada, onde foram injetados 20 

µL de soro humano 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 continuo de gás nitrogênio até outra câmara para a reação com o ozônio. Uma 

curva padrão foi realizada para conversão da medida do aparelho em mV em 

concentrações de µM. O limite de detecção para medidas do NO e dos produtos de 

sua reação em amostras líquidas é de aproximadamente 1 µM. 

 

4.2.9. Marcadores de estresse oxidativo 

 

Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

 A análise da peroxidação lípica foi realizada, em amostras coletadas com 

EDTA, através do método TBARS. Esse método se baseia na reação entre duas 

moléculas de ácido tiobarbitúrico (TBA) com uma de malondialdeído (MDA), 

resultante da peroxidação lipídica, produzindo um complexo (MDA:TBA) de 

coloração rósea. Cem microlitros de plasma foram homogeneizados com 50 µL de 

dodecilsulfato de sódio (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 

fluorométrico. 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(TSIKAS, 2017). 

 

Oxidação protéica 

 A análise da oxidação protéica foi realizada, em amostras coletadas com 

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

proteínas oxidadas, formando como produto a dinitrofenilhidrazona. Nesse ensaio a 
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concentração de proteínas totais foi determinada de acordo com o método de Lowry 

e colaboradores(LOWRY; ROSEBROUGH; FARR; RANDALL, 1951), utilizando uma 

curva padrão de albumina. Os valores da concentração de carbonilas foram 

normalizados por miligrama de albumina e expressos em nmol.mg-1. A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro, de acordo com o comprimento de onda de 370 nm. 

 

Catalase 

 A análise da atividade enzimática da catalase foi realizada, em amostras 

coletadas com EDTA, através do kit de ELISA (Catalase Assay Kit, Cayman, 

Michigan, EUA) que 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-3-hidrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol 

(Purpald) como cromógeno, cuja oxidação transforma a solução transparente em 

roxa.  

 

4.2.10. Marcadores de coagulação 

 

Microparticulas plaquetárias 

 A análise dos níveis de MPP foram realizados, em amostras citratadas, a 

partir de plasma pobre em plaquetas (PPP) ainda fresco. Alíquotas de 50 μL de PPP 

foram incubadas com 5 μL de CD41a-APC (BD Biosciences; Franklin Lakes, NJ, 

EUA) por 30 minutos, no escuro, a 4ºC. Após a incubação, eram adicionados 450 μL 

de PBS e dava-se início a leitura no citômetro. O fenótipo plaquetário das 

micropartículas foi determinado por marcação fluorescente de superfície, através da 

marcação positiva para CD41a (CD41a+) (Figura 2). Foram utilizadas nano esferas 

de poliestireno 0,9 μm (Polysciences,Warrington, PA, EUA) para determinação do 

tamanho dos eventos analisados. Dessa forma, apenas eventos inferiores a 0,9 μm 

foram analisados como sendo micropartículas. TruCount Beads (BD Biosciences; 

Franklin Lakes, NJ, EUA) foram utilizadas para determinação da concentração de 

micropartículas por μL de PPP.  
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Figura 3.  Análise de micropartículas plaquetárias por citometria de fluxo. A, seleção dos eventos 

conforme o tamanho de micropartículas (inferiores a 0,9 μm); B, controle negativo para 

micropartículas plaquetárias (negativas para CD41a); C, população de micropartículas plaquetárias 
(positivas para CD41a). SSC-A, side scatter; FSC-A, forward scatter; Trucount, beads para 

determinação da concentração de micropartículas por μL de plasma. 

 

Fibrinogênio 

 A análise da concentração plasmática de fibrinogênio foi realizada, em 

amostras citratadas, através do coagulômetro HumaClot Jr. (Human GmbH Max; 

Wiesbaden, GER) que apresenta como produto final a formação de fibrina. As 

microcuvetas do equipamento trabalham com um volume mínimo de 75 μL, e a área 

de incubação possui aquecimento a 37°C. Cinquenta microlitros de trombina 

humana foram adicionados ao plasma previamente diluído com água milli-Q. O 

tempo de coagulação medido é inversamente proporcional à concentração de 

fibrinogênio na amostra, baseado no método primeiramente descrito por Clauss 

(CLAUSS, 1957; VERSTEEG 2013). 

 

Tempo de protombina 

 A análise do tempo de protrombina (TP) foi realizada, em amostras citratadas,  

através do coagulômetro HumaClot Jr. (Human GmbH Max; Wiesbaden, GER) que 

se baseia na formação de trombina e posteriormente um coágulo de fibrina solúvel. 

O teste mede o tempo de coagulação do plasma após se adicionar uma fonte de 

fator tissular (tromboplastina) e cálcio. A recalcificação do plasma na presença da 

tromboplastina gera o fator Xa ativado e consequentemente a formação de trombina. 

Duzentos microlitros de tromboplastina foram adicionados ao plasma coletado com 

citrato. A medida é utilizada para análise das vias extrínsecas e comum do processo 
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de coagulação, e o resultado é comumente expresso em segundos, % do normal ou 

na relação normalizada internacional (RNI) (VERSTEEG, 2013).  

Tempo de tromboplastina parcial ativada 

 A análise do tempo de trombosplastina parcial ativada (TTPa) foi realizada, 

em amostras citratadas, através do coagulômetro HumaClot Jr. (Human GmbH Max; 

Wiesbaden, GER). Essa análise consiste na determinação do tempo de coagulação 

do plasma citratado, após a adição dos reagentes que contém um ativador 

plasmático (ácido elágico) e fosfolípides, que irão atuar como substitutos das 

plaquetas. A mistura é incubada para ativação, e depois recalcificada com cloreto de 

cálcio (CaCl2) desencadeando o mecanismo de coagulação da via intrínseca. Esta 

etapa é cronometrada até a formação do coágulo (VERSTEEG; HEEMSKERK; LEVI; 

REITSMA, 2013).  

 

4.2.11. Atividade da metaloproteinase 

A análise da atividade das MMP-9 foi realizada, em amostras citratada, pela 

técnica de zimografia. Três microlitros de plasma citratado foram diluídos em 197 μL 

de tampão de amostra [2% de SDS, trisaminometano- ácido clorídrico (Tris-HCl) a 

125 mM, pH 6,8, 10% de glicerol e 0,001% de azul de bromofenol]. Posteriormente, 

20 μL de cada solução com plasma foram pipetados nos respectivos poços e 

submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) a 10% co-

polimerizado com 1% de gelatina, substrato para a ação enzimática das MMP. Após 

a eletroforese, os géis passaram por três lavagens de 15 minutos com em tampão 

Tris-HCl 50 mM (contendo Triton X-100 a 2,5%, pH 7,6) para renaturação de 

proteínas e foram incubados a 37 °C durante 24 horas no tampão de Tris-HCl 50 mM 

[contendo 1 µM de cloreto de zinco (ZnCl2) e 10mmol/L cloreto de cálcio (CaCl2), pH 

7,4)]. 

Os géis foram corados com 0,05% de azul brilhante G-250 de Coomassie 

(Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) diluído em 40% de etanol e 10% de ácido acético e 

depois descorados com solução com 30% de metanol e 10% de ácido acético. A 

atividade das gelatinases foi detectada através da visualização de bandas não 

coradas contra o fundo azul escuro da gelatina corada com Coomassie usando um 

scanner digital Epson. Um padrão interno (amostra de plasma controle) e um 

marcador de peso molecular de proteína (GE Healthcare, Little Chalfont, Reino 

Unido) foram utilizados para permitir a análise e comparação entre os géis. O 
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software Scion Image (Scion Corporation, Maryland, EUA) foi usado para quantificar 

as intensidades da banda. As formas inativas (proMMP) e ativas de MMP-9 foram 

identificadas como bandas a 92 e 87 KDa, respectivamente. 

 

Figura 4 Imagem representativa de um gel de zimografia evidenciando as bandas proMMP-9 (92 
kDa) e MMP-9 (87 kDa) em plasma de indivíduos com sobrepeso/obesidade grau 1. Como controle 
interno foi utilizada uma amostra de plasma e uma proteína de peso molecular conhecido (161-0375, 
Bio-Rad) para comparações e análise entre os géis. 

4.2.11. Inibidor tecidual de metaloproteinase tipo-1 

 

 A análise das concentrações de TIMP-1 foi realizada, em amostras citratadas, 

através do kit de ensaio imunoenzimático (ELISA) DuoSet (R&D Systems, 

Minnesota, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. As placas foram 

preparadas antes do uso. Resumidamente, um anticorpo de captura específico para 

TIMP-1 humano foi revestido em microplacas. Padrões e amostras foram pipetados 

nos poços e, após a incubação, o anticorpo de detecção foi adicionado. Após 

lavagem, a estreptavidina-peroxidase foi pipetada nos poços. Foi adicionada uma 

solução de substrato; e posteriorimente uma solução de parada aos poços, que 

desenvolveram uma cor amarelada proporcionalmente à quantidade de TIMP-1 

ligada no anticorpo inicial. A densidade óptica foi determinada a 450 nm e corrigida 

por medição a 540 nm. Os resultados foram analisados por um ajuste de curva-log 

de quatro parâmetros 
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4.3. Análise estatística 

  O tamanho apropriado da amostra de 12 indivíduos para cada grupo foi 

calculado utilizando a resposta da razão de MMP-9/proMMP-9 ao EM 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. Foram realizadas ANOVA two-

way para medidas repetidas, onde “sessão” 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. As 

respostas ao estresse mental foram expresss como delta absoluto (EM - basal) e 

comparadas por teste T de Student. Os dados foram expressos na forma de média ± 

desvio padrão. Um p valor menor do que 0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo em análises bicaudais. O pacote estatístico utilizado foi Statistica 

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

 

5.1. Caracterização das amostras 

Quatorze voluntários do sexo masculino, com idade 28±3 anos, participaram 

do estudo (8 indivíduos com sobrepeso e 6 obesos grau 1). As variáveis 

antropométricas e metabólicas estao indicadas na tabela 1. A condição de 

sobrepeso/obesidade grau I pode ser verificada através do valor de  IMC maior que 

25,0 kg.m-² e menor que 34,9 kg.m-² observado nos voluntários do presente estudo.  

 

Tabela 2. Variáveis antropométricas, hemodinâmicas e metabólicas 

 

Dados são representados como média ± desvio padrão; IMC, indíce de massa corporal; PAS, pressão arterial 
sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; PAM, pressão arterial media; FC, frequência cardiaca;HDL, lipoproteína 
de alta densidade; LDL, lipoproteina de baixa densidade; VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade; TG, 
triglicerídes. 
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Tabela 3. Variáveis hemodinâmicas nos momentos basal e estresse mental 

5.2. Estresse mental 

O estímulo do EM foi realizado durante cinco minutos, sendo precedido de 

dois minutos de mensurações basais e seguido por três minutos de recuperação. Ao 

longo de todo o protocolo, as variáveis hemodinâmicas foram analisadas. Na tabela 

2, são demonstrados os valores de PAS, PAD, PAM e FC, no momento basal e 

durante o teste de EM. 

Houve aumento significativo nas variáveis PAS, PAD, PAM e FC (p<0,01 vs. 

basal) nas duas sessões após o EM. Esse resultado demonstra a efetividade do 

teste em gerar uma perturbação hemodinâmica nos voluntários. Deve-se ressaltar 

que não houve diferenças significativas na magnitude de resposta ao EM entre as 

duas sessões, demonstrando que o EM parece ter causado o mesmo efeito nas 

sessões AA e PL. 

 

 

Dados são representados como média ± desvio padrão; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial 

diastólica; PAM, pressão arterial media; FC, frequência cardíaca. (*) p<0,01 vs basal. 
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5.3. Nitrito 

A avaliação de óxido nítrico, componente necessário na manutenção do tônus 

vascular, se deu de forma indireta através da determinação da concentração de 

nitrito plasmático. Não foram observadas diferenças significativas nos momentos 

basal e EM ao longo das sessões PL e AA (gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1.  Concentração de nitrito plasmático nos momentos basal e estresse mental nas sessões 
placebo e ácido ascórbico (n=14).  

 

 

5.4. Estresse oxidativo 

O estresse oxidativo foi avaliado pela análise de substâncias oxidantes 

(TBARS e carbonilação protéica) e antioxidante (catalase). Quanto a mensuração de 

TBARS, não foram observadas diferenças significativas nos momentos basal e EM 

ao longo das sessões PL e AA (gráfico 2). 
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Gráfico 2. Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) nos momentos basal e estresse 
mental nas sessões placebo e ácido ascórbico (n=14). TBARS, substâncias reativas ao ácido 
tiobarbitúrico. 
 

 As proteínas carboniladas foram mensuradas como produtos da oxidação 

protéica, outro indicador de estresse oxidativo. O EM foi capaz de aumentar os 

níveis de proteínas carboniladas apenas na sessão PL (p<0,01 vs basal) (gráfico 3). 

Além disso, os níveis de proteínas carboniladas estavam significativamente 

reduzidos na sessão AA (p=0,02 vs placebo) (gráfico 3). 

 

 

 

Gráfico 3. Proteínas carboniladas nos momentos basal e estresse mental nas sessões placebo e 
ácido ascórbico (n=14). (*) p<0,01 vs basal (†) p=0,02 vs placebo. 

 

A via antioxidante foi analisada através da mensuração da atividade da 

enzima catalase. Em condições basais, não foram observadas diferenças 
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significativas entre as sessões PL e AA. Entretanto, pode-se observar um aumento 

significativo na atividade dessa enzima durante o EM na sessão PL (p<0,01 vs 

basal) (gráfico 4) 

 

 

Gráfico 4.  Atividade da enzima catalase nos momentos basal e estresse mental nas sessões 
placebo e ácido ascórbico (n=14). (*) p<0,01 vs basal 
 

 

5.5. Hemostasia 

A análise da hemostasia foi realizada através da mensuração de marcadores 

de coagulação (MPP, fibrinogênio, TP e TTPa). As MPP são marcadores de ativação 

plaquetária e atuam na regulação de vários tipos celulares, incluindo células 

endoteliais, leucócitos, neutrófilos, monócitos e nas próprias plaquetas. Não foram 

observadas diferenças significativas na concentração de MPPs entre os momentos 

basal e EM ao longo das sessões PL e AA (gráfico 5). 
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Gráfico 5. Micropartículas plaquetárias nos momentos basal e estresse mental nas sessões placebo 
e ácido ascórbico (n=14). MP; micropartícula; PPP, plasma pobre em plaquetas. 

  

A concentração plasmática de fibrinogênio, proteína necessária para a 

produção de coágulo, estava reduzida durante os momentos basal e EM na sessão 

AA quando comparado à sessão PL (p<0,05 vs placebo) (gráfico 6).  

 

 

 

Gráfico 6. Fibrinogênio plasmático nos momentos basal e estresse mental nas sessões placebo e 
ácido ascórbico (n=14). (†) p<0,05 vs placebo. 
 

 O TP reportado através do tempo de coagulação em segundos, 

representando a fase de amplificação da via de coagulação, estava reduzido no 

momento basal da sessão AA (p=0,03 vs placebo) (gráfico 7).  
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Gráfico 7. Tempo de protrombina nos momentos basal e estresse mental  nas sessões placebo e 
ácido ascórbico (n=14). (†) p=0,03 vs placebo. TP, tempo de protrombina. 

  

O processo de coagulação foi ainda avaliado pela determinação do TTPa, que 

está relacionada com a fase de propagação da coagulação. Para esse parâmetro, 

não foram observadas diferenças significativas entre os momentos basal e EM ao 

longo das sessões experimentais (PL e AA) (gráfico 8). 

 

 

 

Gráfico 8. Tempo de tromboplastina parcial ativada nos momentos basal e estresse mental nas 
sessões placebo e ácido ascórbico (n=14). TTPa, tempo de tromboplastina parcial ativada. 

 

5.6. Remodelamento vascular 

 A análise do remodelamento vascular se deu pela técnica de zimografia que 

permite a mensuração da atividade da MMP-9 e da proMMP-9, sua forma inativa. No 
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presente estudo, foi observada uma menor atividade da MMP-9 durante a infusão de 

AA em todos os momentos analisados (p<0,01 vs placebo) (gráfico 9).  

 

Gráfico 9  Metaloproteinase-9 nos momentos basal e estresse mental nas sessões placebo e ácido 
ascórbico (n=11). (†) p<0,01 vs placebo. MMP-9: metaloproteinase-9 

  

Um panorama distinto foi observado na análise da proMMP-9. Foi 

demonstrado uma maior atividade da proMMP-9 na infusão de AA em ambos os 

momentos, basal e durante o EM (p<0,02 vs placebo) (gráfico 10).  

 

 

Gráfico 10 Pro-metaloproteinase-9 nos momentos basal e estresse mental nas sessões placebo e 
ácido ascórbico (n=14). (†) p<0,02 vs placebo. proMMP-9: pro-metaloproteinase-9 

  

A razão MMP-9/proMMP-9 representa a ativação da gelatinase MMP-9. O EM 

foi capaz de elevar a razão MMP-9/proMMP-9 na sessão PL (p=0,04 vs basal). Além 
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disso, a infusão de AA foi capaz de diminuir significativamente a razão em ambos os 

momentos, basal e EM (p<0,02 vs placebo) (gráfico 11). 

 

Gráfico 11 Razão MMP-9/proMMP-9 nos momentos basal e estresse mental nas sessões placebo e 
ácido ascórbico (n=14). (*) p=0,04 vs basal; (†) p<0,02 vs placebo. MMP-9: metaloproteinase-9; 
proMMP-9: pro-metaloproteinase-9. 

 

 As concentrações plasmáticas do inibidor da MMP-9, o TIMP-1, em 

condições basais, estavam reduzidas na sessão AA (p=0,05 vs placebo) (gráfico 

12).  

 

Gráfico 12 Inibidor tecidual de metaloproteinase-1 nos momentos basal e estresse mental nas 
sessões placebo e ácido ascórbico (n=14). (†) p=0,05 vs placebo. TIMP-1: Inibidor tecidual de 
metaloproteinase-1 
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Adicionalmente, foi calculada a razão MMP-9/TIMP-1 como indicador da 

atividade líquida da MMP-9. Não foram observadas diferenças significativas na razão 

MMP-9/TIMP-1 nos mmentos basal e EM ao longo das sessões PL e AA (gráfico 13). 

 

Gráfico 13 Razão entre metaloproteinase-9/inibidor tecidual de metaloproteinase-1 nos momentos 
basal e estresse mental nas sessões placebo e ácido ascórbico (n=14). MMP-9: Metaloproteinase-9 
TIMP-1: Inibidor tecidual de metaloproteinase-1 
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6. DISCUSSÃO  

 

No presente estudo, foi testada a hipótese de que o estresse oxidativo seria o 

principal mecanismo responsável pelas alterações hemostáticas e de 

remodelamento vascular durante o estresse mental em indivíduos com 

sobrepeso/obesidade grau 1. Os principais achados do estudo sugerem que a 

infusão de AA: 1) Reduz a oxidação protéica gerada por EM; 2) Reduz a 

concentração de fibrinogênio durante o EM; 3) Reduz a atividade de MMP-9, 

favorecendo sua inativação, em indivíduos jovens com sobrepeso/obesidade mesmo 

sob estímulo do EM. 

É bem estabelecido na literatura a participação do EM no desenvolvimento e 

progressão de DCV. Dessa maneira, a utilização de métodos de indução do EM em 

laboratório podem auxiliar estudos na área da pesquisa clínica cardiovascular. O 

Stroop color word test, utilizado no presente estudo, gerou aumentos significativos 

na pressão arterial e na FC, de forma similar, nas duas sessões experimentais. 

Resultados semelhantes já foram encontrados em estudos anteriores do nosso e 

outros grupos de pesquisa, envolvendo indivíduos com sobrepeso/obesidade, dentre 

outras populações (ROCHA et al., 2015; SALES et al., 2014). 

 Sabe-se que o EM pode gerar disfunção endotelial transitória em indivíduos 

sob risco cardiometabólico (CAI; HARRISON, 2000; SALES et al., 2014). O 

comprometimento da biodisponibilidade de NO, tanto por aumento da sua inativação 

(aumento do estresse oxidativo), quanto pela redução da sua produção, parecem 

participar da fisiopatologia da disfunção endotelial e, consequentemente, do 

desenvolvimento das DCV (CAI; HARRISON, 2000; CHEN, 2008). Por se tratar de 

um molécula com meia vida curta, a avaliação de NO, no presente estudo, se deu 

pela mensuração indireta de nitrito plasmático. O EM não alterou significativamente 

os níveis de nitrito analisado. Deve-se ressaltar que os voluntários do presente 

estudo eram jovens e apresentavam somente o diagnóstico sobrepeso/obesidade 

ainda não apresentando alterações na via de NO. Estudos anteriores não 

observaram comprometimento da função endotelial, analisada pela técnica de 

dilatção mediada pelo fluxo, em homens jovens após EM (PLOTNICK, 2017). Tal 

resultado pode ser relacionada à manutenção da via do NO nessa população. 

É sabido que indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I comumente 

apresentam um perfil inflamatório crônico que pode ser acompanhado de 
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desequilíbrio redox (APOVIAN; GOKCE, 2012). E ainda, o EM gera uma 

hiperativação adrenérgica e do sistema-renina-angiotensina nessa população 

(RAJAGOPALAN et al., 1996), o que está relacionado ao aumento na estimulação 

do complexo NADPH oxidase. Tais fatores elevam os níveis de substâncias pró-

oxidantes, como o ânion superóxido, sobrepondo o caráter antioxidante no equilíbrio 

redox dessa população (ZALBA et al., 2000). 

No presente estudo, houve aumento dos marcadores pró-oxidantes durante o 

EM, fato que vai de encontro com os achados na literatura (MÜNZEL, 2018). 

Adicionalmente, a infusão de AA gerou uma menor concentração de proteínas 

carboniladas e da atividade da catalase mesmo durante exposição ao EM. A 

redução dos marcadores pró-oxidantes na infusão de AA confirma sua efetiva ação 

antioxidante. Enquanto o aumento da atividade da catalase apenas na sessão 

placebo, pode ser justificada pelo fato de que o durante a sessão AA os indivíduos 

recebiam uma fonte antioxidante externa e, dessa forma, recrutariam em menor 

proporção seus mecanismos endógenos antioxidantes (ORR, 1966).  

 Pouco se sabe sobre os efeitos do EM sobre a hemostasia em jovens com 

sobrepeso/obesidade grau 1. Em outras populações, a literatura demonstra um 

estado de hipercoagulabilidade após um evento estressor (JIANG et al., 2015; VON 

KÄNEL, 2015). Contrariamente, no presente estudo, o EM parece não ter efeitos 

sobre as variáveis hemostáticas analisadas em homens jovens com 

sobrepeso/obesidade grau 1. Entretando, o estresse oxidativo parece influenciar 

diretamente tais variáveis, fato demonstrado pelas alterações observadas após a 

infusão de AA. Estudos na literatura já demonstram uma relação direta entre o 

caráter pró-oxidativo e pró-trombótico do organismo (VIOLI; PIGNATELLI, 2012). 

As MPP são as micropartículas sinalizadoras mais abundantes no sangue. 

Diversos estudos demonstram a relação das MPP com a coagulação sanguínea, 

processos inflamatórios, trombose, interação entre leucócitos e células endoteliais 

(FOREST et al., 2010). Essas são liberadas, principalmente, via apoptose ou 

ativação plaquetária (WANG, 2014). Na literatura, foi demonstrado que a altas doses 

de AA (15,7 mmol/L) por 8 dias, em um concentrado de plaquetas,  é capaz de 

aumentar os tempos R e K na medida da tromboelastometria, uma avaliação 

qualitativa das fases da coagulação (MOHAMMED et al., 2017), o que reflete em 

uma redução na função plaquetária e, consequentemente, aumento nos níveis de 

MPP. Sabe-se, ainda, que as plaquetas e MPP são capazes de armazenar AA, 
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adquirindo um perfil anti-oxidante associado a alterações das funções de ativação e 

agregação plaquetária (MOHAMMED et al., 2017). Entretanto, no presente estudo, 

não foram observadas diferenças significativas para a contagem das MPP em 

indivíduos com sobrepeso/obesidade grau 1. 

Ainda sobre coagulação, foi demonstrado que a infusão de AA foi capaz de 

diminuir a concentração de fibrinogênio plasmático, e essa redução foi verificada 

mesmo após estímulo do EM. Estudos anteriores demonstraram que a administração 

intra-arterial aguda ou suplementação crônica de AA parece influenciar a cascata 

fibrinolítica em pacientes obesos, através da potencialização na liberação endotelial 

do ativador do plasminogênio tecidual (t-PA) (VAN GUILDER et al., 2008). A 

convergência desses dados nos permitem inferir que a ação principal do AA no 

processo de coagulação seja na fase de propagação e na fibrinólise, uma vez que 

essas influências culminam em uma menor propensão à formação de trombos. 

Entretanto, a dosagem de outros paramêtros envolvidos nesse processo 

hemostático deve ser realizada a fim de possibilitar a melhor compreensão dos 

dados. 

A infusão de AA parece não exercer efeitos sobre as medidas de TP e TTPa 

ao EM. É importante ressaltar que os testes de coagulação da prática clínica comum 

não refletem a complexidade da hemostasia in vivo. Entretanto, os testes de 

coagulação disponíveis possuem sensibilidade para a detecção de modificações em 

um ou mais fatores da coagulação, sendo, portanto, eficientes para a definição de 

alterações de fatores da coagulação em pacientes com tendência a sangramento. 

Além disso, não há teste capaz de fornecer um perfil completo e fidedigno da função 

hemostática, considerando que o modelo proposto para a hemostasia incorpora 

participação ativa de estruturas celulares no direcionamento e controle do processo 

e nenhum dos testes disponíveis inclui componentes celulares (HOFFMAN; 

MONROE, 2001). 

Outro fator que parece exercer um papel importante sobre as alterações 

associadas ao quadro de disfunção endotelial após o EM em indivíduos com 

sobrepeso/obesidade é o remodelamento vascular (BOUVET et al., 2005; CASTRO 

et al., 2008; RIZZI et al., 2010). No presente estudo o EM aumentou a razão MMP-

9/pro-MMP-9 indicando ser capaz de gerar uma maior ativação da MMP-9. 

Contrariamente, a infusão de AA foi capaz de gerar uma redução dessa razão, assim 

como de seu inibidor, TIMP-1. Diversos estudos demonstram a relação direta da 
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regulaçao da MMP-9 com o aumento do estresse oxidativo, onde esse parece ser 

responsável por aumentar a atividade dessa gelatinase (GARCIA et al., 2016).Tais 

fatos nos permitem inferir que o AA impede a ativação da MMP-9 induzido pelo EM 

e, consequentemente, o remodelamento vascular.  

Em condições fisiológicas, essas gelatinases são fundamentais para a 

manutenção, a degradação e a funcionalidade da matriz extracelular. Sua atividade 

é regulada por vários fatores como citocinas, hormônios, fatores de crescimento e 

estresse oxidativo (WARD, 2000). É sabido que as EROs estão envolvidas no 

remodelamento vascular via ativação de MMP (GROTE et al., 2003). Dessa maneira, 

a MMP, quando ativada, pode promover um espessamento da camada média dos 

vasos sanguíneos com consequente redução no lúmen e alterações na matriz 

extracelular o que leva a um aumento da resistência periférica, comumente presente 

nas DCV (BAUMBACH; HEISTAD, 1989; JENKINS et al., 1998; LEHOUX; et al., 

2004). No presente estudo a ação antioxidante da infusão de AA, foi capaz de 

reduzir as respostas oxidativas ao EM, que por sua vez parecem ter relação direta 

com a regulação do remodelamento vascular.  

Vale lembrar que situações de estresse acomete grande parte da população 

mundial e exerce forte influência sobre o sistema cardiovascular, sendo então um 

importante fator de risco para a mortalidade cardiovascular. Dessa forma medidas 

preventivas e terapêuticas que reduzam os efeitos deletérios do estresse sobre o 

sistema cardiovascular são necessárias para a redução do risco de desenvolvimento 

e progressão das DCV, principalmente, em indivíduos com sobrepeso/obesidade 

grau I. 
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7. CONCLUSÃO  

Os resultados sugerem que o estresse mental agudo induz um perfil pró-

oxidante e favorece o remodelamento vascular em jovens com sobrepeso/obesidade 

grau I. Entretanto, não parece exercer grandes influências sobre a hemostasia.  

A infusão de ácido ascórbico altera as respostas oxidativas, hemostáticas e 

de remodelamento vascular ao estresse mental, através da diminuição dos níveis de 

oxidação protéica, da concentração de fibrinogênio e atividade de metaloproteinases 

em indivíduos com sobrepeso e obesidade grau I. 
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