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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: A ocorrência de situações de estresse aumenta em duas vezes a 
chance de eventos aterotrombóticos de indivíduos com sobrepeso / obesidade 
quando comparados a indivíduos eutróficos. Acredita-se que desequilíbrios nos 
processos oxidativos possam mediar distúrbios hemostáticos. Dessa forma, a 
administração de vitamina C (Vit C, ácido ascórbico), um potente antioxidante, pode 
ajudar a restaurar o equilíbrio oxidativo e hemostático mesmo em condições de 
estresse nessa população. OBJETIVO: Analisar os efeitos da infusão de Vit C sobre 
variáveis hemostáticas durante situações de estresse mental (EM) em indivíduos 
com sobrepeso e obesidade grau I. MATERIAIS E MÉTODOS: Indivíduos com 
sobrepeso /obesidade grau I foram submetidos ao teste de estresse denominado 
“Stroop color word test” por cinco minutos após a administração venosa de ácido 
ascórbico (AA, 3g) ou placebo (PL, 0.9% NaCl). Amostras de sangue venoso foram 
coletadas no basal e no último minuto do EM para dosagem dos níveis de 
fibrinogênio, tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial ativada 
(TTPa), através do coagulômetro. Os dados foram expressos como média ± desvio 
padrão. O teste ANOVA one-way foi utilizado para comparar medidas 
hemodinâmicas e hemostáticas ao EM, em diferentes momentos, nas sessões de PL 
e Vit C. RESULTADOS: Na sessão placebo, quanto ao grupo sobrepeso, foi 
observada uma diminuição no TP (RNI) (p=0,01 vs basal) e no fibrinogênio (p=0,002 
vs EM), entretanto, não foram encontradas diferenças no TP (s), TP (atv%), TTPa (s) 
e TTPa (razão) entre os momentos. Na sessão Vit C, não foram observadas 
diferenças nos valores de TP (s), TP (atv%), TP (RNI), TTPa (s), TTPa (razão) e 
fibrinogênio. Já no grupo obeso, também não foram observadas diferenças nas 
variáveis hemostáticas entre os momentos nas sessões PL e Vit C. DISCUSSÃO: O 
estresse parece reduzir a concentração de fibrinogênio e o tempo de protrombina 
(RNI) no grupo sobrepeso, porém parece não alterar as variáveis hemostáticas no 
grupo obeso. A infusão de vitamina C parece não alterar os efeitos do estresse 
sobre essas variáveis no grupo sobrepeso. 
 
Palavras-chave: hemostasia, estresse mental, sobrepeso, obesidade, ácido 
ascórbico.  
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ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: Stressful situations double the chance of atherothrombotic events 
in overweight/obesity individuals when compared to eutrophic individuals. It is 
believed that oxidative imbalances may mediate haemostatic disturbances. So, the 
administration of vitamin C (Vit C, ascorbic acid), a potent antioxidant, could restore 
the oxidative and haemostatic balance even under stress conditions in this 
population. AIM: Analyze the effects of Vit C infusion on haemostatic variables during 
stressful situations in overweight and obese grade I individuals. MATERIALS AND 
METHODS: Overweight/Obese grade I individuals underwent “Stroop color word 
test” for five minutes after venous infusion of AA (3g) or placebo (PL, 0.9% NaCl). 
Venous blood samples were taken at baseline and at the last minute of mental stress 
(MS) for the measurement of fibrinogen, prothrombin time (PT) and activated partial 
thromboplastin time (aPTT), by coagulometer. Data were expressed as mean ± 
standard deviation. ANOVA One-way test was used to compare haemodynamic and 
haemostatic measures to MS, in different moments, on PL and Vit C sessions. 
RESULTS: In the overweight group, we observed a decrease on TP (INR) (p=0,01 
vs. baseline), and on fibrinogen (p=0,002 vs. MS) on the placebo session, however, 
no differences were found on PT (s), PT (atv%), aPTT (s), aPTT (ratio) and 
fibrinogen between the moments. On Vit C session, no differences were observed on 
PT (s), PT (atv%), PT (RNI), aPTT (s), aPTT (ratio) and fibrinogen. On the obese 
group, there were also no differences found on these haemostatic variables between 
the moments on PL and Vit C sessions. DISCUSSION: The stress seems to reduce 
fibrinogen concentration and PT (RNI), in the overweight group, but it doesn’t seem 
to change the haemostatic variables in the obese group. Vit C infusion seems to 
reduce effects of stress on these variables in the overweight group. 
 
Keywords: hemostasis, mental stress, overweight, obesity, ascorbic acid. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sobrepeso e obesidade são caracterizados como acúmulo anormal ou 

excessivo de gordura, e considerados importantes fatores de risco para uma série 

de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, doenças cardiovasculares 

(DCV) e câncer. Antigamente, o sobrepeso e a obesidade estavam concentrados em 

países de maior renda e agora, no entanto, encontram-se cada vez mais presentes 

em países de média e baixa renda, principalmente, em cenários urbanos (1). No 

Brasil, a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2018, do Ministério da Saúde, apontou 

que 19,8% dos adultos em capitais brasileiras são obesos e que 55,7% encontram-

se em situação de sobrepeso (2). 

A obesidade pode ser influenciada por fatores genéticos e/ou ambientais 

(3,4). Dentre os fatores ambientais relacionados com o aumento do risco 

cardiovascular em indivíduos com sobrepeso e obesidade, destaca-se o estresse 

mental (EM) ou psicossocial (5). Nas últimas décadas, vários indivíduos 

apresentaram experiências estressantes no dia-a-dia: altas cargas de trabalho, 

insegurança no emprego, pobreza, violência. Tais condições podem, inclusive, 

contribuir para o aumento dos índices de depressão na população. A nível 

metabólico (6), evidências indicam uma associação positiva entre eventos 

estressantes (agudos ou crônicos) com adiposidade, índice de massa corporal (IMC) 

e ganho de peso (7). 

Como o sistema cardiovascular possui participação direta nas respostas do 

organismo ao EM, ele pode sofrer consequências negativas da sua exacerbação. 

Acredita-se que o EM agudo pode iniciar e/ou promover aterogênese por interferir no 

endotélio e, consequentemente, na homeostase vascular. O endotélio disfuncional 

favorece um estado pró-oxidativo e pró-trombótico (8), contribuindo para o 

desenvolvimento e progressão de DCV (9,10). 

Além disso, processos hemostáticos parecem estar alterados na obesidade e 

podem estar envolvidos no aumento do risco cardiovascular. Estudos demonstram 

que a habilidade de células endoteliais em liberar ativador do plasminogênio tecidual 

(t-PA) e ativar plasminogênio na superfície de um coágulo em desenvolvimento 

parece estar prejudicada em indivíduos com sobrepeso e obesidade, uma vez que 



 

 
11 

 

espécies reativas ao oxigênio (EROs) e lipoproteínas de baixa densidade oxidadas, 

comumente aumentadas nessas condições, podem inibir sua expressão. Além disso, 

baseado em estudos anteriores in vitro, o estado pró-oxidante pode promover a 

ativação de fatores de coagulação (10) além da ativação de plaquetas (11), o que 

também pode contribuir para a formação de coágulos. Assim, substâncias 

antioxidantes, como o ácido ascórbico, constituem uma terapia alternativa para 

melhorar a coagulação e função fibrinolítica endotelial em adultos com sobrepeso e 

obesidade, favorecendo um estado antitrombótico no organismo (12). 

Não obstante, não está claro na literatura quais são as influências do ácido 

ascórbico sobre as variáveis hemostáticas em indivíduos com sobrepeso e 

obesidade grau I sob estresse mental. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Doenças cardiovasculares 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças 

cardiovasculares compreendem um grupo de transtornos no coração e vasos 

sanguíneos e incluem doenças coronarianas, cerebrovasculares, dentre outras. A 

doença arterial coronariana, por exemplo, é resultado da obstrução das artérias 

coronárias e está associada a eventos pró-trombóticos pela formação e 

deslocamento de placas ateroscleróticas, que dão início à ativação de plaquetas e 

formação de trombos (13). As DCV são a principal causa de morte no mundo, sendo 

responsáveis pela morte de 17,9 milhões de pessoas por ano. No Brasil, segundo a 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), as mortes por doenças cardiovasculares 

correspondem a mais de 30% dos óbitos registrados (14). 

 A prevalência e morbimortalidade das DCV tem um elevado impacto 

socioeconômico. No Brasil, em 2015, o gasto total com internações e consultas por 

DCV no Sistema Único de Saúde (SUS) foi pouco maior que cinco bilhões de reais, 

e gastos com a Previdência Social, devido a afastamentos temporários ou 

permanentes por DCV, foi de cerca de 380 milhões de reais (15). 

 Segundo a OMS, o desenvolvimento de DCV está associado ao uso de 

tabaco, dieta não saudável, inatividade física e uso exagerado de álcool, os quais se 

evidenciam no organismo em forma de hipertensão, hiperglicemia, sobrepeso e 

obesidade, que por sua vez podem ser exacerbados pelo estresse vivido no dia a 

dia (16,17). 

 

2.2. Sobrepeso e obesidade 

O sobrepeso e a obesidade caracterizam-se pelo acúmulo excessivo de 

gordura e são associados a maiores riscos de desenvolvimento de doenças 

cardiometabólicas (18, 19). A prevalência é maior em cenários urbanos e vem 

aumentando significativamente no mundo todo, inclusive em países de média e 

baixa renda, configurando um cenário diferente do observado no passado (1). Nas 

últimas décadas, houve um aumento no consumo de açúcar e alimentos 

industrializados, o que associado ao sedentarismo pode levar a um desequilíbrio 

calórico e, consequentemente, ao acúmulo de gordura no organismo (20). No Brasil, 
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em 2018, o Ministério da Saúde apontou que 19,8% dos adultos em capitais 

brasileiras são obesos e que 55,7% encontram-se em situação de sobrepeso (2). 

Segundo a OMS, a classificação do sobrepeso e obesidade é feita a partir da 

determinação do IMC, calculado a partir da relação entre peso (Kg) e altura (m) do 

indivíduo. Dessa forma, indivíduos com IMC de 25 a 29,9 Kg/m² são considerados 

com sobrepeso, e aqueles com IMC igual ou maior que 30 Kg/m² são considerados 

obesos, porém classificados de acordo com diferentes graus de severidade (Tabela 

1). 

 

Tabela 1. Classificação internacional da obesidade segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). 

 

 

A estratificação de risco associada ao sobrepeso e obesidade depende da 

distribuição de gordura acumulada nos diferentes tecidos adiposos, sendo os mais 

relevantes os tecidos adiposos visceral e subcutâneo. Indivíduos com acúmulo de 

gordura visceral, e maior circunferência abdominal, apresentam maior risco de 

desenvolvimento de doenças cardiometabólicas e, no entanto, aqueles com acúmulo 

de gordura subcutânea possuem menor risco de desenvolvimento de síndrome 

metabólica, devido a não deposição de gordura ectópica sob os órgãos, como fígado 

e coração, e consequentemente esses indivíduos apresentariam um perfil 

metabólico normal (21).  

 A obesidade tem desenvolvimento multifatorial, com causas genéticas, 

ambientais e de estilo e vida, e está amplamente associada a comorbidades como 
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doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Já a progressão dessas 

complicações cardiometabólicas está relacionada a fatores que estão comumente 

associados ao excesso de peso, como a inflamação crônica, a disfunção endotelial e 

um estado pró-trombótico do organismo (22). Esse desequilíbrio hemostático deve-

se, em parte, a correlação positiva entre o ganho de peso corporal e os níveis dos 

fatores pró-coagulantes VII, VIII, IX e XII, fator de von Willebrand (VWF), 

fibrinogênio, atividade do inibidor do ativador de plasminogênio-1 (PAI-1), bem como 

a correlação negativa entre o ganho de peso corporal e o ativador de plasminogênio 

tecidual (t-PA), importante para o processo de quebra de coágulos e manutenção da 

hemostasia (23). Dessa forma, a obesidade é um fator de risco para o 

desenvolvimento de DCV e, estudos mostram que eventos estressantes são um 

agravante desse quadro, uma vez que quando associados à obesidade podem 

aumentar em duas vezes a mortalidade cardiovascular (24).  

 

2.3. Estresse mental 

No cotidiano, eventos estressores tornam-se cada vez mais presentes devido 

a fatores como aumento da violência urbana, problemas financeiros, trabalho, 

trânsito, dentre outros (24). Nesse sentido, o EM presente no dia a dia é capaz de 

modular a resposta vascular, sendo um importante fator pró-trombótico e 

desencadeador de síndromes coronarianas agudas (SCA), através do aumento de 

processos de coagulação, reduzida fibrinólise e ativação plaquetária (17). Além 

disso, a exposição ao EM agudo pode levar à disfunção endotelial transitória, o que 

a longo prazo pode ocasionar efeitos deletérios no sistema cardiovascular, 

principalmente, em pacientes que já tenham algum distúrbio metabólico, como o 

sobrepeso e a obesidade (8). 

As alterações no sistema cardiovascular induzidas pelo EM são 

consequência, principalmente, da ativação do sistema nervoso simpático. Dessa 

forma, ocorre a liberação de catecolaminas pela medula das glândulas adrenais na 

corrente sanguínea, levando à liberação do fator VIII pré-formado, que ativa o fator 

de von Willebrand (vWF), e o t-PA pró-fibrinolítico é liberado da reserva endotelial. 

Ademais, ocorre uma ativação plaquetária por meio da estimulação de receptores 

alfa-2-adrenérgicos e formação de trombina. Ocorre, dessa forma, a concentração 

de moléculas hemostáticas no espaço intravascular devido ao aumento da pressão 
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arterial e efluxo do volume plasmático para o espaço intersticial. Além disso, a 

resposta fisiológica pró-trombótica ao EM pode ser aumentada ou prolongada em 

indivíduos com distúrbios metabólicos, assim levando à hipercoagulabilidade 

excessiva ou patogênica (25). Vale acrescentar que estudos mostraram que 

indivíduos que faziam uso regular de aspirina, após exposição ao EM agudo, 

apresentavam menor risco de desenvolvimento de SCA (25, 26). 

Tais achados demonstram a importância de estudos clínicos que objetivem 

identificar e tratar alterações relacionadas ao EM. Para isso, são utilizados testes 

aritméticos, de memória, identificação de palavras, de conhecimento geral, assim 

como o teste conflito palavra cor (Stroop color word test), também bem estabelecido 

na literatura como indutor de EM agudo em laboratório, minimizando influências 

externas e permitindo maior controle por parte da equipe de pesquisadores. Esse 

teste é realizado a partir da observação, por parte do voluntário, de três informações 

diferentes de cores (a do fundo da tela, a do nome de uma cor escrito, e a da fonte 

da palavra), e o voluntário deve enunciar uma delas. A efetividade desses testes é 

observada com o aumento da frequência cardíaca e pressões arterial sistólica, 

diastólica e média durante os testes (27). Esses estudos clínicos devem abordar, 

também, a influência do estresse mental sob a hemostasia, como mencionado 

anteriormente. 

 

2.4. Hemostasia 

 O sangue é um tecido líquido constituído por células em suspensão, 

moléculas e íons dissolvidos em água, que circulam dentro de um sistema fechado 

de vasos, denominado sistema circulatório. A hemostasia consiste na manutenção 

da fluidez sanguínea e resulta de uma série de interações complexas, dependendo 

da resistência e contratilidade normais dos vasos, da atividade plaquetária normal, 

de um sistema adequado de coagulação e da estabilidade do coágulo. Esse 

processo permite a formação de um tampão hemostático no local de ocorrência de 

uma injúria vascular e, assim, está relacionado a hemostasia primária, coagulação 

(hemostasia secundária) e fibrinólise. (28, 29). 

 A hemostasia primária é o processo inicial da coagulação, sendo 

desencadeado pela lesão vascular seguida de vasoconstrição local, alteração da 

permeabilidade vascular com produção de edema, vasodilatação de vasos 
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colaterais, e adesão de plaquetas. A formação do edema diminui o gradiente de 

pressão entre o vaso lesionado e a região adjacente, o que leva a um 

tamponamento e auxilia a manutenção da hemostasia. Em condições de lesão 

endotelial, ocorre a exposição do colágeno subendotelial no sangue, o que promove 

a adesão e ativação plaquetária na presença do fator vWF, levando à formação do 

tampão que será base para a produção de um coágulo resistente (30).  

 A coagulação (hemostasia secundária) consiste na conversão do fibrinogênio, 

uma proteína solúvel do plasma, em fibrina, um polímero insolúvel, por ação da 

enzima chamada trombina. A fibrina forma uma rede de fibras que transformam o 

tampão plaquetário em tampão hemostático, tornando-o mais estável e consolidado. 

Essa etapa da hemostasia consiste em uma série/cascata de reações enzimáticas 

que culminam na ativação de fatores de coagulação. No modelo clássico da cascata 

de coagulação, esses fatores são numerados de I a XIII, considerando a ordem de 

sua descoberta. Vale ressaltar que o fator VI foi usado para designar um produto 

intermediário da formação de tromboplastina e, por isso, não possui mais qualquer 

designação; o fator III é atualmente chamado de fator tecidual ou tissular (FT); e o 

fator IV é utilizado para designar o cálcio iônico (Ca2+) (30). 

 Esse modelo da cascata de coagulação segue duas vias: intrínseca e 

extrínseca. A via intrínseca teria início a partir do contato do sangue com 

determinados tipos de superfícies (31) e a extrínseca a partir da exposição da 

proteína da membrana celular subendotelial, o FT. A via intrínseca, seria 

desencadeada pelo fator XII ativado  (XIIa) pelo contato com alguma superfície 

carregada negativamente, como o colágeno por exemplo, e envolveria fatores como 

pré-calicreína e fator XI, que efetuariam a adsorção à superfície em que está ligado 

o fator XIIa. Dessa interação, o fator XI seria ativado e transformaria o fator IX em IX 

ativado (IXa), que se associaria ao fator VII ativado (VIIa) através de uma “ponte” de 

cálcio, estimulando a conversão do fator X para Xa. A via extrínseca, por sua vez, 

seria desencadeada pela lesão tecidual e liberação do FT que formaria um complexo 

com o fator VII, mediado por íons cálcio. Esse complexo agiria sobre o fator X, 

convertendo-o a Xa. Essas vias culminariam em eventos comuns da coagulação, 

com a ativação do fator X, conversão de trombina a partir da protrombina pelo fator 

X ativado (fator Xa), formação de fibrina por meio da trombina, e estabilização da 

fibrina pela ação do fator XIIIa (fator XIII ativado) (30). 
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 No entanto, algumas alterações da coagulação não conseguiam ser 

explicadas com esse modelo de cascata e, por isso, foi proposto um novo sistema 

de coagulação, no qual componentes celulares e moleculares participam de forma 

mais integrada e multifacetada. Nesse modelo, o processo de hemostasia é descrito 

com três fases: iniciação, amplificação e propagação (Figura 1). 

 

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

 

Iniciação 

 A lesão vascular ou ativação endotelial faz com que o FT seja exposto ao 

sangue e, esse se associa ao fator VII, formando o complexo FT/VIIa ativado, que 

por sua vez ativa os fatores X e IX. Caso o fator Xa se dissocie da superfície celular, 

ele é inativado pela antitrombina III e pelo inibidor da via do fator tecidual (TFPI). No 
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entanto, se o fator Xa permanecer na superfície celular, ele ativa o fator V, e juntos 

convertem protrombina e trombina, levando à fase de amplificação. 

 

Amplificação 

 A adesão plaquetária no colágeno subendotelial é mediada pelas 

glicoproteínas Ia e IIa e pelo vWF. A trombina gerada na fase de iniciação da 

coagulação proporciona a ativação de mais plaquetas, aumentando a adesão 

plaquetária e ativando os fatores V, VIII e XI. Com a ativação plaquetária ocorre a 

liberação do fator V na sua forma parcialmente ativada, que é completamente 

ativada pela trombina ou pelo fator Xa. A trombina cliva o vWF, liberando o fator VIII 

ativado (VIIIa). Com isso, uma vez ativadas, as plaquetas possuem os fatores Va, 

VIIIa e IXa em sua superfície. 

 

Propagação 

 Na superfície das plaquetas ativadas são agrupados complexos tenases e 

protrombinases. O complexo tenase é formado, a partir dos fatores VIIIa e IXa, 

quando o fator IXa liga-se ao receptor expresso nas plaquetas ativadas. Esse 

complexo ativa o fator X que, em conjunto com o fator Va, forma o complexo 

protrombinase, o qual intensifica a produção de trombina, convertendo o fibrinogênio 

em fibrina e ativando o fator XIII. Forma-se, por fim, o coágulo de fibrina.  

 Em condições normais, após as fases de hemostasia primária e secundária, 

ocorre a fibrinólise. Após a lesão tecidual, o endotélio libera o t-PA, responsável pelo 

desencadeamento do processo fibrinolítico. O plasminogênio está internamente 

ligado à rede de fibrina e a partir dele é originada a plasmina, proteína responsável 

pela quebra da rede de fibrina, um importante mecanismo anti-trombótico. No 

plasma, a antiplasmina presente combina-se com o excesso de plasmina liberada, 

impedindo o aparecimento de fibrinólise generalizada. Além disso, a plasmina é 

capaz de clivar o fibrinogênio ou agir diretamente sobre a fibrina, formando os 

produtos da degradação de fibrina (PDFs), os quais são removidos da circulação 

pelo fígado e pelo sistema retículo endotelial (30). 
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2.5. Vitamina C 

A vitamina C (Vit C) ou o ácido ascórbico (AA), possui característica 

hidrossolúvel e termolábil. Por ser capaz de transformar-se no interior do organismo 

em ácido deidroascórbico, correspondente a sua forma oxidada, o AA funciona como 

um sistema oxidorredutor capaz de transportar hidrogênio nos processos de 

respiração celular, além de reduzir metais de transição (Fe3+ e Cu2+) livres no 

organismo ou presentes nos sítios ativos de enzimas (32). Dessa forma, o AA é 

considerado um importante antioxidante capaz de reagir diretamente com o 

oxigênio, radicais hidroxila e superóxido, poupando, por exemplo, a glutationa 

peroxidase, que é um importante antioxidante intracelular e cofator enzimático (33). 

 Estudos mostram que o desequilíbrio criado pela superprodução de radicais 

livres pró-inflamatórios pode alterar a função endotelial pela ativação de 

mecanismos como vasoconstrição, ativação de monócitos e hipercoagulação, que 

estão ligados à formação de placas ateroscleróticas, podendo culminar no 

desenvolvimento de DCV. Sabe-se que a vitamina C age no sistema nervoso 

autônomo, restaurando a hipertensão associada à disfunção do barorreflexo, age na 

sinalização redox, ao reduzir o estresse oxidativo celular por meio do “sequestro” de 

radicais livres, reduz os níveis de citocinas pró-inflamatórias e melhoram a função 

endotelial (34). No entanto, pouco se sabe sobre os mecanismos moleculares 

envolvidos no processo e, assim, são necessários mais estudos que verifiquem 

mecanismos e a influência do ácido ascórbico sob diferentes variáveis, como as 

hemostáticas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

Determinar os níveis séricos de variáveis hemostáticas durante o estresse 

mental em indivíduos com sobrepeso e obesidade, bem como avaliar se a vitamina 

C é capaz de modular essas respostas. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

▪ Identificar diferenças nas respostas de variáveis hemostáticas ao estresse mental 

entre indivíduos com sobrepeso e obesidade; 

▪ Identificar se o ácido ascórbico influencia as medidas séricas de variáveis 

hemostáticas em indivíduos com sobrepeso e obesidade. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Amostra 

Foram avaliados homens adultos com sobrepeso (n= 8) ou obesidade grau I 

(n=6) selecionados por mídia impressa e eletrônica, e atendendo aos seguintes 

critérios de inclusão: 

a) Idade entre 20 e 59 anos;  

b) Sexo masculino;  

c) Ausência de quaisquer doenças crônicas (hipertensão, diabetes, doença renal 

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

anormalidades musculoesqueléticas;  

d) Não praticar atividade física regularmente (exercício com duração ≥ 30 

minutos, 3 vezes por semana);  

e) Não fazer uso regular de medicamentos e/ou antioxidantes.  

 

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

Instituição (CAAE: 76594217.0.0000.5243) (anexo I). 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 (anexo II). 

 

4.2. Protocolo 

Foram requisitadas três visitas, não consecutivas, ao Laboratório de Ciências 

do Exercício (LACE), para a realização deste estudo que foi transversal, cruzado, 

cego, randomizado e controlado por placebo. O primeiro contato foi feito 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 e no 

segundo e terceiro dias os indivíduos realizaram as sessões experimentais (placebo 

ou vitamina C). 

Durante as sessões experimentais foram administrados, por via intravenosa 

durante 30 minutos, o placebo (PL, 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 
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de sangue venoso para a determinação dos biomarcadores nos momentos basal e 

no último minuto do estímulo do EM. 

 

Figura 2. Desenho experimental, em que as setas indicam as coletas de sangue. 

 

4.2.1. Exames bioquímicos 

A avaliação bioquímica basal foi realizada por convênio com o Laboratório 

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

para a realização das seguintes dosagens: hemograma completo (método: 

contagem automatizada; Dym 3500R, AboottLaboratories, Chicago, Illinois, EUA), 

glicemia de jejum, colesterol total, HDL-colesterol, triglicerídeos (método: química 

seca; Vitros, Ortho-Clinical Diagnostics, New Jersey, EUA) e insulina (método: 

quimioluminescência). 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. 

 

4.2.2. Sessões experimentais 

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

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

orientados a não ingerir bebida alcoólica, cafeína e a não realizar exercícios físicos 

nas 48h anteriores às sessões experimentais. Além disso, os voluntários receberam 

algumas orientações (anexo III) a serem seguidas antes do experimento, como uma 

dieta indicada pela nutricionista do laboratório. Após a chegada do voluntário, foi 

feita a aferição da pressão arterial. Em seguida, o voluntário foi orientado a deitar na 

maca e o procedimento de instrumentação e preparo do voluntário foi realizado. 

Nesse momento, o cateter endovenoso foi posicionado na fossa cubital para coleta 

de sangue, e posterior avaliação de biomarcadores e hemostáticos. 
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4.2.3. Variáveis hemodinâmicas  

As variáveis hemodinâmicas foram avaliadas durante todo o protocolo 

experimental. A pressão arterial foi verificada de forma contínua, 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, 

integrados e digitalizados através do sistema de aquisição de dados PowerLab 

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

(ADInstruments, Sydney, Austrália). 

 

4.2.4. Bioimpedância 

A bioimpedância é utilizada para avaliação da composição corporal dos 

indivíduos. Trata-se da análise bioelétrica de impedância que 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). 

 

4.2.5. Estresse mental 

 O EM foi realizado através do teste conflito palavra-cor (Stroop color word 

test) (35), em que o voluntário recebe três informações de cores e é instruído a ler 

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

com uma série de nomes de cores, e cores de fundo, diferentes daquela fonte. Ao 

mesmo tempo, os voluntários passam por um conflito auditivo com vozes que 

repetem, em um fone de ouvido, cores diferentes das observadas pelo participante. 

As sessões de EM foram compostas por dois minutos de mensurações basais, cinco 

minutos de EM e três minutos de recuperação, em que o indivíduo repousou em 



 

 
24 

 

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, em que: 0 = não 

estressante, 1 = pouco estressante, 2 = estressante, 3 = muito estressante e 4 = 

extremamente estressante. A coleta de sangue para a avaliação de biomarcadores 

foi realizada no minuto final do teste conflito palavra-cor. 

 

 

Figura 3. Imagem representativa do teste conflito palavra-cor (Stroop color word-test). 

 

4.2.6. Variáveis hemostáticas 

 

Fibrinogênio 

O fibrinogênio é uma proteína plasmática solúvel que é convertida em um 

polímero insolúvel pela ação da trombina (enzima que é a penúltima na sequência 

de coagulação), resultando na formação de um coágulo de fibrina. A determinação 

de fibrinogênio plasmático é altamente aceita para o diagnóstico, monitoração de 

tratamento, e prognóstico de várias desordens hemorrágicas, como 

hiperfibrinogenemia e hipofribinogenemia, e tem como valores de referência 200-400 

mg/dL. Atualmente, altos níveis de fibrinogênio são reconhecidos como fatores de 

risco para DCV (36).  

A análise da concentração plasmática de fibrinogênio do presente estudo foi 

mensurada pelo método de Clauss (37, 38), através do coagulômetro HumaClot Jr. 

(Human GmbH Max; Wiesbaden, GER), seguindo as instruções do fabricante. 

Primeiro, prepara-se uma curva padrão usando-se um plasma de referência com 

concentração de fibrinogênio conhecida. Quando 50 μL de trombina humana foram 

adicionados, o tempo de formação do coágulo obtido foi inversamente proporcional à 

concentração de fibrinogênio. A seguir, o plasma do paciente, diluído 1:10 com água 
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milli-Q, é coagulado com a trombina e o tempo de coagulação obtido é usado para 

interpolar o nível de fibrinogênio na curva padrão. 

Tempo de protrombina 

A análise do tempo de protrombina (TP) foi dada através do coagulômetro 

HumaClot Jr. (Human GmbH Max; Wiesbaden, GER). O teste foi utilizado para 

determinar a atividade das vias extrínsecas e comum da coagulação através da 

adição de uma fonte de fator tissular (tromboplastina), que ativa o fator VII, e cálcio. 

A recalcificação do plasma na presença da tromboplastina gera o fator Xa ativado e, 

consequentemente, a formação de trombina e, posteriormente, de um coágulo de 

fibrina insolúvel.  

Para um plasma normal, a faixa de TP esperada é de 10-14 segundos, porém 

doenças congênitas ou adquiridas que afetem os fatores de coagulação I, II, V, VII e 

X, assim como algumas substâncias (corticosteroides, EDTA, contraceptivos orais, 

dentre outros) levam ao prolongamento desse tempo. Também, o TP pode ser 

diminuído por substâncias que incluem anti-histaminas, cafeína, contraceptivos orais 

e vitamina K (38).  

No presente estudo, 200 μL de tromboplastina foram adicionados ao plasma 

coletado em tubo com citrato. O resultado foi expresso em segundos, atividade 

percentual em relação ao normal (atv%) e razão normalizada internacional (RNI) 

(38).  

 

Tempo de tromboplastina parcial ativada 

A análise do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) foi dada através 

do coagulômetro HumaClot Jr. (Human GmbH Max; Wiesbaden, GER), e consiste na 

determinação do tempo de coagulação do plasma citratado, após a adição dos 

reagentes que contém um ativador plasmático (ácido elágico) e fosfolipídios, 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 

(38), e o resultado foi expresso em segundos e razão (resultado do teste dividido 

pelo resultado de um plasma normal). 

O TTPa é utilizado, principalmente, para detectar deficiências no estágio dos 

fatores I, VII, IX, XI, XII e fator de Fletcher, porém também é usado para a 
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determinação quantitativa dos fatores VIII, IX, XI, XII e fator de Fletcher. Tem como 

valores de referência 25 a 35 segundos, porém alguns fatores, como contraceptivos 

orais, estrógeno, gravidez e drogas cumarínicas, foram descritos como interferentes 

no teste (38). 

 

4.3.  Análise estatística 

Para verificação da normalidade na distribuição das variáveis foi realizado o 

teste Shapiro-Wilk e a homocedasticidade pelo teste de Levene. Foram realizadas 

ANOVA one-way para medidas repetidas para cada sessão (PL e Vit C), onde os 

momentos foram comparados entre si. Quando encontradas diferenças 

significativas, o teste de Fisher foi utilizado como procedimento post-hoc. Foi 

realizado teste T não pareado por grupo para verificar as diferenças em dados 

gerais entre os grupos sobrepeso e obeso, e para verificar diferenças basais em 

resposta à infusão de Vit C. Foi realizado ANOVA two-way para comparar as 

repostas da variáveis hemostáticas ao estresse (durante-EM – basal) entre os 

grupos sobrepeso e obesidade. Os dados foram expressos na forma de média ± 

desvio-padrão. Um valor de p 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 igual a 28 ± 8 anos, 

participaram do estudo, sendo oito no grupo sobrepeso e seis no grupo obeso. A 

classificação sobrepeso (25 - 29 Kg/m²) e obesidade grau I (30 – 35 Kg/m²) dos 

voluntários foi determinada pelo valor de IMC, como exposto na tabela 2 junto às 

demais variáveis antropométricas, hemodinâmicas e metabólicas. É possível 

observar maiores valores de peso, IMC, circunferência de cintura e porcentagem de 

gordura no grupo com obesidade quando comparado ao grupo com sobrepeso. 

 
Tabela 2. Variáveis antropométricas, hemodinâmicas e metabólicas. 
 

Variáveis Sobrepeso Obeso Valor de p 

N (14) 8 6 - 

Idade (anos) 28 ± 8,0 25 ± 6,0 0,42 

Peso (Kg) 86,1 ± 10,0 99,1 ± 5,9 0,01 

Altura (m) 1,76 ± 0,1 1,75 ± 1,0 0,88 

IMC (Kg/m²) 27,8 ± 1,1 32,3 ± 1,5 <0,01 

Circunferência da cintura (cm) 95 ± 4,0 104 ± 4,0 0,03 

Gordura (%) 30,4 ± 3,1 34,2 ± 3,2 0,04 

Glicose (mg/dL) 88 ± 11,0 88 ± 6,0 1,00 

Insulina (UI/mL) 12,83 ± 7,0 13,97 ± 6,6 0,83 

Colesterol total (mg/dL) 168 ± 32,0 202 ± 50,0 0,23 

HDL (mg/dL) 40 ± 3,0 44 ± 11,0 0,45 

LDL (mg/dL) 110 ± 28,0 130 ± 45,0 0,44 

VLDL (mg/dL) 18 ± 6,0 29 ± 11,0 0,09 

Triglicerídeos (mg/dL) 91 ± 32,0 123 ± 80,0 0,42 

PAS (mmHg) 123 ± 9,0 124 ± 8,0 0,87 

PAD (mmHg) 78 ± 7,0 85 ± 10,0 0,20 

PAM (mmHg) 93 ± 7,0 98 ± 9,0 0,30 

FC (bpm) 72 ± 15,0 75 ± 9,0 0,69 

Dados são representados como média ± desvio padrão; IMC: Índice de Massa Corporal; HDL: 
lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa intensidade; VLDL: lipoproteína de muito 
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baixa intensidade; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PAM: pressão 
arterial média; FC: frequência cardíaca. 
 
 
 

5.2.  Hemostasia 

A análise da hemostasia foi realizada por meio da mensuração de 

marcadores de coagulação (TP, TTPa e fibrinogênio). 

 

Efeitos da vitamina C sobre as variáveis hemostáticas 

Em condições basais, infusão de vitamina C foi capaz de reduzir os valores 

de TP, expresso em segundos e em RNI (p<0,05 vs PL), e de TTPa, expresso em 

segundos e em razão (p<0,05 vs PL), no grupo sobrepeso (Tabela 3). Já no grupo 

obeso, não foram encontradas diferenças significativas nas variáveis TP, TTPa e 

fibrinogênio (p>0,05 vs PL), entre as sessões PL e Vit C (Tabela 4). 

 

Tabela 3. Variáveis hemostáticas em condições basais na sessão placebo e vitamina C no grupo 
sobrepeso. 
 

Variáveis 
Sobrepeso 

Valor de p 
PL Vit C 

TP (s) 16,61 ± 1,07 15,30 ± 1,21 0,02 

TP (atv%) 71,86 ± 7,80 80,43 ± 9,40 0,06 

TP (RNI) 1,30 ± 0,10 1,19 ± 0,10 0,02 

TTPa (s) 27,04 ± 4,50 22,80 ± 4,84 0,03 

TTPa (razão) 0,91 ± 0,15 0,78 ± 0,16 0,04 

Fibrinogênio 258,78 ± 55,49 217,70 ± 35,36 0,06 

Dados são representados como média ± desvio-padrão; TP: Tempo de Protrombina; TTPa: Tempo de 
Tromboplastina Parcial ativada.  
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Tabela 4. Variáveis hemostáticas em condições basais na sessão placebo e vitamina C no grupo 
obeso. 
 
 

Variáveis 
Obeso 

Valor de p 
PL Vit C 

TP (s) 15,67 ± 1,63 17,83 ± 5,50 0,46 

TP (atv%) 77,59 ± 11,71 67,00 ± 26,39 0,48 

TP (RNI) 1,21 ± 0,14 1,41 ± 0,47 0,44 

TTPa (s) 28,15 ± 6,49 29,00 ± 7,32 0,57 

TTPa (razão) 0,94 ± 0,21 0,95 ± 0,21 0,74 

Fibrinogênio 281,25 ± 78,82 259,58 ± 97,58 0,16 

Dados são representados como média ± desvio-padrão; TP: Tempo de Protrombina; TTPa: Tempo de 
Tromboplastina Parcial ativada. 
 
 

Efeitos do estresse mental sobre as variáveis hemostáticas 

Na sessão PL, não foram observadas diferenças significativas no TP em 

segundos (Figura 4), TP em atividade percentual (Figura 5), no TTPa em segundos 

(Figura 7) e TTPa em razão (Figura 8) entre os momentos basal, durante e após o 

EM, nos grupos obeso e sobrepeso. Após o EM, foi possível observar diminuição no 

TTPa, expresso em razão normalizada internacional (Figura 6; p=0,01 vs basal) e 

nos níveis de fibrinogênio (Figura 9; p=0,002 vs EM) no grupo sobrepeso. 

Figura 4. Tempo de protrombina (TP), em segundos (s), nos momentos basal, durante o EM mental 
(EM) e após o EM (Pós-EM) na sessão PL, nos grupos sobrepeso (A) e obeso (B). 
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Figura 5. Tempo de protrombina (TP), em atividade percentual (atv%), nos momentos basal, durante 
o EM (EM) e após o EM (Pós-EM) na sessão PL, nos grupos sobrepeso (A) e obeso (B). 

 

Figura 6. Tempo de protrombina (TP), em razão normalizada internacional (RNI), nos momentos 
basal, durante o EM (EM) e após o EM (Pós-EM) na sessão PL, nos grupos sobrepeso (A) e obeso 
(B). (*) p=0,01 vs. basal. 
 

Figura 7. Tempo de Tromboplastina Parcial ativada (TTPa), em segundos (s), nos momentos basal, 
durante o EM (EM) e após o EM (Pós-EM) na sessão PL, nos grupos sobrepeso (A) e obeso (B). 
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Figura 8. Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), em razão, nos momentos basal, durante o 
EM (EM) e após o EM (Pós-EM) na sessão PL, nos grupos sobrepeso (A) e obeso (B). 

 

 

Figura 9. Concentração de fibrinogênio, em mg/dL, nos momentos basal, durante o EM (EM) e após 
o EM (Pós-EM) na sessão PL, nos grupos sobrepeso (A) e obeso (B). (†) p=0,002 vs. EM. 

 

Na sessão Vit C, não foram encontradas diferenças significativas entre os 

diferentes momentos, nos grupos sobrepeso e obeso, em todas as variáveis 

(Figuras 10 a 15). 
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Figura 10. Tempo de protrombina (TP), em segundos (s), nos momentos basal, durante o EM (EM) e 
após o EM (Pós-EM) na sessão Vit C, nos grupos sobrepeso (A) e obeso (B). 

 

Figura 11. Tempo de protrombina (TP), em atividade percentual (atv%), nos momentos basal, 
durante o EM (EM) e após o EM (Pós-EM) na sessão Vit C, nos grupos sobrepeso (A) e obeso (B). 

 

Figura 12. Tempo de protrombina (TP), em Razão Normalizada Internacional (RNI), nos momentos 
basal, durante o EM (EM) e após o EM (Pós-EM) na sessão Vit C, nos grupos sobrepeso (A) e obeso 
(B). 
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Figura 13. Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), em segundos (s), nos momentos basal, 
durante o EM (EM) e após o EM (Pós-EM) na sessão Vit C, nos grupos sobrepeso (A) e obeso (B). 

 

Figura 14. Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), em razão, nos momentos basal, durante 
o EM (EM) e após o EM (Pós-EM) na sessão Vit C, nos grupos sobrepeso (A) e obeso (B). 

 

 

Figura 15. Concentração de fibrinogênio, em mg/dL, nos momentos basal, durante o estresse mental 
(EM) e após o estresse mental (Pós-EM) na sessão Vit C, nos grupos sobrepeso (A) e obeso (B). 
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Comparação entre os grupos sobrepeso e obesidade quanto as respostas das 

variáveis hemostáticas ao estresse mental 

Quanto a resposta ao hemostática estresse das entre os grupos, não foram 

observadas diferenças significativas entre as sessões e grupos (p>0,05; Tabela 5). 

 

Tabela 5. Respostas hemostáticas ao estresse mental nas sessões sobrepeso e obesidade, entre os 
grupos sobrepeso e obeso. 
 

Variável 
Grupo sobrepeso Grupo obeso P 

interação Placebo Vitamina C Placebo Vitamina C 

∆TP (s) -0,43 ± 1,6 2,84 ± 9,10 -0,23 ± 1,27 -1,87 ± 4,35 0,24 

∆TP (atv%) 2,51 ± 10,50 4,06 ± 11,31 1,17 ± 9,14 8,92 ± 19,48 0,64 

∆TP (RNI) -0,04 ± 0,13 0,22 ± 0,73 -0,02 ± 0,11 -0,16 ± 0,37 0,24 

∆TTPa (s) 2,87 ± 10,19 4,95 ± 9,78 -0,06 ± 1,47 -1,37 ± 4,04 0,27 

∆TTPa (razão) 0,10 ± 0,37 0,16 ± 0,33 -0,002 ± 0,05 -0,03 ± 0,12 0,36 

∆Fibrinogênio 26,37 ± 58,14 30,21 ± 95,82 9,29 ± 68,09 -23,91 ± 37,85 0,35 

Dados são representados como média ± desvio-padrão; TP: Tempo de Protrombina; TTPa: Tempo de 
Tromboplastina Parcial ativada. 
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6. DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivo identificar os efeitos do ácido ascórbico 

sobre respostas hemostáticas ao estresse em indivíduos com sobrepeso/obesidade, 

além de verificar se o percentual de gordura (sobrepeso vs. obesidade) poderia 

interferir nessas respostas. Os principais achados do estudo foram: 1) A vitamina C 

per se parece influenciar as variáveis hemostáticas em condições basais; 2) O 

estresse parece alterar o tempo de protrombina (RNI) e de fibrinogênio no grupo 

sobrepeso, enquanto a vitamina C parece não alterar esses parâmetros; 3) Não 

parece haver diferenças entre os grupos sobrepeso e obesidade quanto as 

respostas hemostáticas ao estresse. 

A vitamina C é uma das vitaminas mais populares e é consumida em altas 

doses como suplemento diário ou adjuvante terapêutico para prevenir ou tratar 

doenças como gripe, hepatite e escorbuto. Ela também é utilizada, em altas doses, 

em pacientes com câncer para reduzir a dor ou aumentar as propriedades 

terapêuticas de medicamentos anticancerígenos (39). No presente estudo, a 

vitamina C alterou as variáveis hemostáticas em condições basais no grupo 

sobrepeso. Vale ressaltar que foram administradas 3g de vitamina C de forma 

intravenosa, o que corresponde a uma alta dose e uma via de administração não 

rotineira. Essa dose parece ser bem estabelecida na literatura como capaz de 

prevenir a formação de espécies reativas ao oxigênio no plasma sanguíneo (40). 

Além disso, estudos prévios não observaram diferenças entre o tipo de 

administração (administração oral e a infusão de vitamina C) na liberação de 

ativador de plasminogênio tecidual (t-PA) em indivíduos com IMC saudável e em 

obesos, indicando que a via de administração da vitamina C pode não influenciar 

significativamente nas suas propriedades antioxidantes e resultados encontrados 

(41). Esses dados indicam que a vitamina C tem a capacidade de influenciar 

variáveis hemostáticas e, dessa forma, reforça a importância dos cuidados pré-

analíticos para a garantia da qualidade e confiabilidade dos resultados.  

No presente estudo, foi possível observar uma redução da razão normalizada 

internacional do tempo de protrombina 30 minutos após o estresse mental, em 

comparação com o momento basal, assim como uma diminuição da concentração 

de fibrinogênio pós-estresse mental comparado ao momento durante o estresse em 
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indivíduos sobrepeso. Esses resultados indicam, então, uma possível resposta 

fisiológica pró-trombótica ao estresse mental em indivíduos com sobrepeso. 

Para a análise desses resultados, deve-se considerar que o tempo de 

protrombina avalia a via extrínseca da coagulação, que se inicia na superfície de 

células que expressam o fator tecidual, entre as quais encontram-se as células 

endoteliais (38). Posteriormente, ocorre a ativação de outros fatores de coagulação 

em cascata, que então são propagados e amplificados a fim de gerar uma resposta 

hemostática mais eficaz (42). Estudos na literatura mostram que processos 

hemostáticos parecem estar alterados em indivíduos com excesso de peso, que por 

apresentarem perfil pró-inflamatório e pró-trombótico crônicos (43) acabam levando 

a danos na capacidade de células endoteliais em liberar t-PA e, consequentemente, 

em ativar o plasminogênio na superfície do coágulo, o qual é um mecanismo vital de 

defesa contra trombose (12). Além disso, o estresse mental agudo pode ser um fator 

exacerbante desse quadro pró-trombótico, uma vez que inicia e/ou promove 

aterogênese ao aumentar o dano às células endoteliais (8).  

Dessa forma, o excesso de peso somado ao estresse mental pode ter levado 

à ativação da célula endotelial, que ao expressar o fator tecidual deu início à cascata 

de coagulação. No entanto, como o estresse mental é capaz de prejudicar a 

liberação de t-PA, é possível que se tenha um estímulo à formação do coágulo e 

uma inibição da sua quebra, o que levaria a um estado pró-trombótico e, por isso, 

ocorreria uma diminuição do tempo de protrombina. Também, com a formação do 

coágulo, ocorreria o consumo dos fatores de coagulação, e assim haveria uma 

queda na concentração de fibrinogênio em resposta ao estresse, como foi 

observado nos resultados apresentados. 

No entanto, as diferenças encontradas no tempo de protrombina e na 

concentração de fibrinogênio na sessão placebo do grupo sobrepeso não foram 

observadas na sessão com a infusão de vitamina C – o que sinaliza um possível 

caráter anti-trombótico. Evidências in vitro sugerem que a formação de espécies 

reativas ao oxigênio, na célula endotelial, ativa a coagulação, e in vivo ativa o fator 

tecidual, desencadeando a formação de trombina (44). Dessa forma, a função 

antioxidante da vitamina C parece não influenciar o desequilíbrio redox hemostático, 

melhorando a coagulação (10) e função fibrinolítica endotelial (12) nesses 

indivíduos.  
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Ainda na sessão placebo, não foram encontradas diferenças significativas nas 

demais variáveis do grupo sobrepeso (TP, segundos e atividade percentual; TTPa, 

segundos e razão), o que mostra que não houve influência do estresse mental 

nessas variáveis. Esses resultados aparentemente inconsistentes são debatidos na 

literatura, em que também são estudados indivíduos com sobrepeso/obesidade, 

porém metabolicamente saudáveis, ou seja, sem outras comorbidades como 

diabetes tipo 2, hipertensão ou dislipidemia (45). 

Quanto ao grupo obeso, não foram observadas diferenças nas respostas 

hemostáticas à infusão de vitamina C e ao estresse, tanto na condição placebo 

quanto com a infusão de vitamina C. Dessa forma, os efeitos do estresse sobre as 

variáveis razão normalizada internacional do tempo de protrombina e a 

concentração de fibrinogênio encontrados no grupo sobrepeso, não foram 

observados no grupo obeso - o que diverge do resultados da literatura. Estudos 

mostram que, em relação a indivíduos com IMC saudável, pessoas com sobrepeso 

apresentam maiores hipercoagulabilidade (17) e danos vasculares e miocárdicos, 

que no entanto não chegam a ser tão expressivos quanto os encontrados na 

obesidade (46). 

Estudos demonstram que indivíduos obesos metabolicamente saudáveis 

apresentam riscos de desenvolvimento de DCV semelhantes ao grupo com 

obesidade e metabolicamente comprometido, ambos maiores que os da população 

com IMC saudável (47, 48). Já outros estudos observaram que indivíduos obesos 

são mais propensos a desenvolver alterações metabólicas como a diabetes, porém 

não apresentaram maiores chances de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares quando comparado ao grupo com IMC saudável (18,5 a 25 Kg/m²) 

(49), justificado por uma possível preservação da hemostasia. Uma explicação para 

essa divergência de resultados entre os estudos seria a diferença na duração do 

tempo de acompanhamento dos indivíduos que foram de, aproximadamente, 10 

anos, nos primeiros estudos citados, e nos estudos posteriores, o tempo de 

acompanhamento foi de menos de 10 anos. O tempo poderia justificar a ausência de 

risco aumentado da obesidade sobre o risco de desenvolvimento de doenças 

aterotrombóticas (50).  

Além disso, as divergências nos resultados de estudos anteriores e o 

presente estudo quanto a população obesa também poderiam ser explicadas pela 
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heterogeneidade da obesidade e de mecanismos biológicos que a ligam a eventos 

cardiovasculares, como nos mostra o paradoxo da obesidade, amplamente discutido 

na literatura. Esse paradoxo foi proposto em 2002 por um estudo de Gruberg e 

colaboradores (51) em que foi observada uma menor mortalidade em indivíduos com 

sobrepeso e obesidade grau I do que o encontrado em indivíduos com IMC saudável 

ou abaixo do peso. Estudos mostram, com isso, a importância de se verificar outros 

fatores que caracterizem a obesidade e riscos cardiovasculares, como a distribuição 

de gordura no organismo e acumulação de gordura ectópica, por exemplo (15).  

Ainda, no presente estudo, não foram encontradas diferenças nas respostas 

hemostáticas ao estresse nas sessões placebo e vitamina C, entre os grupos 

sobrepeso e obeso. Essa resposta semelhante entre os grupos indica que 

possivelmente as diferenças encontradas na sessão placebo do grupo sobrepeso 

foram devido à diferença no número de voluntários de cada grupo (Grupo 

sobrepeso, N=8; Grupo obesidade; N=6). Nesse sentido, o aumento no número de 

voluntários do grupo obeso poderia fazer com que essas diferenças fossem também 

vistas nesse grupo. 

Os resultados do presente estudo devem ser interpretados considerando 

algumas limitações, como o número de voluntários (n = 14). Assim, outros estudos 

são necessários para confirmar a influência da vitamina C e do estresse mental sob 

variáveis hemostáticas em indivíduos com sobrepeso e obesidade grau I. Também, 

esses resultados não podem ser extrapolados para indivíduos saudáveis, devido as 

diferenças metabólicas e oxidativas entre as populações (sobrepeso/obeso e 

saudáveis), ou para mulheres, uma vez que já é conhecido, por exemplo, o papel do 

estrogênio na regulação transcricional de genes de proteínas relacionadas à 

coagulação (52). 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Os resultados encontrados sugerem que a vitamina C per se exerce 

influências nas variáveis hemostáticas, o que deve ser levado em consideração no 

preparo do paciente antes da realização dos exames. Além disso, o estresse mental 

parece influenciar negativamente o tempo de protrombina e a concentração de 

fibrinogênio em indivíduos com sobrepeso, enquanto a infusão de vitamina C parece 

ser capaz de reverter esse quadro. Não existem diferenças nas respostas 

hemostáticas ao estresse entre os grupos sobrepeso e obesidade. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo I 
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9.2. 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 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 
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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 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 
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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 por obter o consentimento 

 

___________________________________                ______________________________________ 

                      Testemunha nº 1                                                                Testemunha nº 2 
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9.3. 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 
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  Café 

Condimentos  Mate 

Ketchup  Coca-cola 

Mostarda  Chá preto 

 

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. 
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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). 


