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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Regiões arteriais irregulares ou com bifurcações apresentam maior 
risco de desenvolvimento de placas ateroscleróticas. Acredita-se que a presença de 
fluxo sanguíneo turbilhonar nessas regiões arteriais reduza a liberação de 
substâncias vasodilatadoras, como o óxido nítrico e, consequentemente, favoreça 
distúrbios hemostáticos e pró-trombóticos. O aminoácido L-arginina, além de 
funcionar como precursor para a síntese de óxido nítrico, também é capaz de 
modular o tempo de coagulação. OBJETIVO: Determinar os efeitos da infusão de L-
arginina, precursor da síntese do óxido nítrico, sobre as variáveis hemostáticas 
induzidas pelo fluxo sanguíneo turbilhonar em homens saudáveis. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Homens saudáveis foram submetidos à manobra de fluxo sanguíneo 
turbilhonar durante 20 minutos, após ser realizada a infusão de placebo (salina: 
NaCl 0,9%) ou L-arginina (monocloridrato de L-arginina a 10%) durante 30 minutos. 
Amostras de sangue foram coletadas antes e após a infusão para a dosagem de 
fibrinogênio, tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial ativada 
(TTPa) através do coagulômetro. Os dados foram expressos em média ± desvio 
padrão. O teste ANOVA two way foi utilizado para comparação das respostas entre 
as sessões e os momentos, seguido pelo post-hoc de Fisher quando apropriado. O 
teste de d de Cohen foi utilizado para determinar o tamanho do efeito das respostas 
hemostáticas. RESULTADO: A manobra de fluxo induziu um aumento da taxa de 
cisalhamento (p<0,01 vs basal) e do índice de cisalhamento turbilhonar (p<0,01 vs 
basal) em ambas as sessões, alcançando valores maiores na sessão L-arginina 
(p<0,01 vs placebo). Na sessão L-arginina, a manobra levou a um aumento do TP 
em segundos (p=0,01 vs basal) e diminuição da atividade percentual (p=0,04 vs 
basal). Além disso, após a realização da manobra foi vista uma  maior resposta de 
TP em segundos (p=0,02 vs placebo) e razão normalizada internacional (RNI; 
p=0,03 vs placebo), enquanto foi observado uma menor resposta da atividade 
percentual (p<0,01 vs placebo), em comparação a sessão placebo. Não foram 
observadas diferenças significativas nas variáveis de TTPa e de fibrinogênio em 
ambas as sessões experimentais e momentos. CONCLUSÃO: A L-arginina parece 
ter um efeito anti-trombótico, prolongando o tempo de protrombina em resposta ao 
fluxo sanguíneo turbilhonar. 

Palavras-chave: hemostasia, fluxo sanguíneo turbilhonar, L-arginina, jovens 

saudáveis. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Irregular or bifurcated arterial regions present a higher risk of 
developing atherosclerotic plaques. It is believed that the presence of oscillatory 
blood flow in these arterial regions reduces the release of vasodilating substances, 
such as nitric oxide, and, consequently support hemostatic and prothrombotic 
disorders. The amino acid L-arginine, in addition to functioning as a precursor for the 
synthesis of nitric oxide, is also capable of modulating the clotting time. AIM: To 
determine the effects of the infusion of L-arginine, a precursor to nitric oxide 
synthesis, on the hemostatic variables induced by oscillatory blood flow in healthy 
men. MATERIALS AND METHODS: Healthy men underwent a whirlwind blood flow 
maneuver for 20 minutes, after the infusion of placebo (saline: 0.9% NaCl) or L-
arginine (10% L-arginine monohydrochloride) for 30 minutes. Blood samples were 
collected before and after the infusion for the determination of fibrinogen, 
prothrombin time (PT) and activated partial thromboplastin time (aPTT) through the 
coagulometer. The data were expressed as mean ± standard deviation. The two-way 
ANOVA test was used to compare responses between sessions and moments, 
followed by Fisher's post-hoc test when appropriate. Cohen's d test was used to 
determine the size of the effect of hemostatic responses. RESULTS: The maneuver 
induced an increase in the shear rate (p <0.01 vs basal) and the eddy shear rate (p 
<0.01 vs basal) in both sessions, reaching higher values in the L-arginine session (p 
<0.01 vs placebo). In the L-arginine session, the maneuver led to an increase in PT 
in seconds (p = 0.01 vs baseline) and a decrease in percentage activity (p = 0.04 vs 
baseline). In addition, after the maneuver, a greater PT response was seen in 
seconds (p = 0.02 vs placebo) and international normalized ratio (RNI; p = 0.03 vs 
placebo), while a lower activity response was observed percentage (p <0.01 vs 
placebo), compared to the placebo session. There were no significant differences in 
the variables of aPTT and fibrinogen in both experimental sessions and moments. 
CONCLUSION: L-arginine appears to have an anti-thrombotic effect, prolonging the 
prothrombin time in response to the eddy blood flow. 

Keywords: hemostasis, oscillatory blood flow, L-arginine, healthy men. 
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PAS  Pressão arterial sistólica 

PI3K  Fosfatidilinositol-3-cinase 

PL  Placebo 

PPP  Plasma Pobre em Plaqueta 

RNI  Razão Normalizada Internacional 

SUS  Sistema Único de Saúde 

TC  Taxa de Cisalhamento 

TCT  Taxa de Cisalhamento Turbilhonar 

TP  Tempo de Protrombina 

t-PA  Ativador de plasminogênio tecidual 

TTPa  Tempo de Tromboplastina Parcial ativada 

VLDL  Lipoproteína de muito baixa densidade (Very low density lipoprotein) 

Vwf  Fator de VonWillebrand 
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1 INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte natural 

no Brasil e no mundo (1). Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), no ano de 2017, as DCV foram responsáveis por cerca de 31% das 

mortes em nível global (2). Estudos mostram que o desenvolvimento e a progressão 

de diversas DCV, como aterosclerose e a hipertensão arterial, estão diretamente 

relacionados à saúde do endotélio vascular, a monocamada de células endoteliais 

que revestem o lúmen dos vasos (3). 

Já é bem estabelecido na literatura que o endotélio vascular é de extrema 

importância para manutenção da homeostase vascular (4), visto que possui a 

capacidade de produzir substâncias que influenciam na modulação do tônus 

vascular (5), angiogênese (6), inflamação (7), coagulação e trombólise (8). Dessa 

forma, agressões químicas ou mecânicas ao vaso podem levar à disfunção da célula 

endotelial. A disfunção endotelial é um estado patológico derivado de um 

desequilíbrio entre a síntese de substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras 

culminando em um estado pró-oxidante e pró-trombótico, que pode ser 

caracterizado pela ativação e agregação plaquetária e, consequentemente, o 

disparo da cascata de coagulação (4, 9).  

O padrão de fluxo sanguíneo também é capaz de influenciar a saúde 

cardiovascular. Dados na literatura apontam que o desenvolvimento de placas 

ateroscleróticas são mais frequentes em regiões específicas da árvore arterial, que 

apresentam uma anatomia irregular como, por exemplo, pontos de ramificações, 

bifurcações e das curvaturas arteriais (10). Essas regiões apresentam uma maior 

taxa de fluxo sanguíneo oscilatório (fluxo sanguíneo turbilhonar intenso e maior taxa 

de cisalhamento) favorecendo a diminuição da síntese de substâncias 

vasodilatadoras, como o óxido nítrico (NO), e dano endotelial (10, 11). Além disso, 

esse fluxo turbilhonar também parece ser capaz de levar a alterações na ativação 

plaquetária e no processo de coagulação favorecendo eventos aterotrombóticos 

(12). 

Estudos realizados utilizando cultura de células mostram que exposições 

prolongadas ao fluxo sanguíneo turbilhonar são capazes de aumentar a expressão 

do fator tecidual (13), molécula responsável pela ativação de proteínas relacionadas 
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com o processo de coagulação. Além disso, o padrão turbilhonar do fluxo sanguíneo 

parece ser capaz de aumentar a secreção do ativador tecidual de plasminogênio 

sem o aumento do seu inibidor, levando a alterações no processo de fibrinólise e, 

consequentemente, um desequilíbrio dos mecanismos hemostáticos (14, 15). 

Alterações na biodisponibilidade de NO também podem estar relacionadas ao 

desequilíbrio dos mecanismos hemostáticos. O NO é uma molécula sintetizada a 

partir da conversão da L-arginina pela ação da enzima óxido nítrico sintase 

endotelial (eNOS) (16). Além de atuar como a principal substância vasodilatadora 

produzida pelas células endoteliais, levando ao relaxamento da musculatura lisa dos 

leitos vasculares (17), alguns estudos mostram que, o NO é capaz de atuar no 

processo de coagulação, principalmente, através da inibição da agregação 

plaquetária (18). 

Dessa forma, a hipótese do estudo é que a infusão de L-arginina favoreceria a 

diminuição dos efeitos negativos causados pelo fluxo sanguíneo turbilhonar sobre as 

variáveis hemostáticas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Doenças cardiovasculares 

De acordo com a OMS, as DCV são caracterizadas como um grupo de 

desordens dos vasos sanguíneos e coração (2), e compreendem uma das principais 

causas de morte no mundo, aproximadamente 31% de todas as mortes do mundo, e 

no Brasil, cerca de 30%, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (19). 

Dentro das DCV, destacam-se como principais: as doenças arterial coronariana, 

cardíaca reumática e cerebrovascular (2). Resultando desse alto percentual de 

acometimento, as DCV possuem um elevado impacto socioeconômico mundial e 

nacional. A literatura aponta que, em 2015, houve um gasto aproximado de cinco 

bilhões de reais do Sistema Único de Saúde (SUS) relacionado a essa comorbidade 

(20). 

O desenvolvimento e a progressão das DCV estão diretamente relacionados 

a integridade da camada de células endoteliais que reveste a parede interna dos 

vasos, o endotélio vascular. A ativação ou deterioração das células endoteliais (CE) 

pode favorecer o acúmulo de diferentes substâncias e células no espaço 

subendotelial e, consequentemente, desenvolver um estado de disfunção endotelial 

(21, 22). Em conjunto com a disfunção endotelial, o desenvolvimento de grande 

parte das DCV também está associado  a alterações no padrão de fluxo sanguíneo e 

na hemostasia, o que pode favorecer eventos pró-trombóticos (23, 24). 

 

2.2 Disfunção endotelial 

O endotélio vascular, por área, é um dos maiores órgãos presentes no corpo 

humano, sendo caracterizado como uma monocamada de CE que permitem a 

separação entre o sangue circulante e as outras camadas da parede vascular (25, 

26). Essas células se encontram em constante contato com o sangue, permitindo 

que tenham um importante papel no controle do tônus vascular e na distribuição de 

oxigênio e nutrientes para os tecidos (25, 27). Atualmente, sabe-se que o endotélio é 

sensível a estímulos mecânicos, neurais e humorais, e pode ser considerado um 

órgão endócrino devido a sua capacidade de produzir e liberar substâncias que 

participam de diversos processos, como por exemplo: angiogênese (6), inflamação 

(7), coagulação e trombólise (8). 
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Dessa forma, agressões mecânicas, químicas ou metabólicas ao vaso podem 

levar a um estado de disfunção endotelial, caracterizado por ser um processo 

patológico sistêmico causado por alterações no endotélio, tornando-o um sítio para o 

acúmulo de diversos tipos celulares, principalmente aqueles relacionados à resposta 

inflamatória, e de espécies reativas de oxigênio (EROs), além de alterações nos 

mecanismos hemostáticos (28, 29). 

A disfunção endotelial ocorre, principalmente, devido à diminuição na 

produção e biodisponibilidade do NO, um potente vasodilatador, o que resulta em 

um prejuízo das respostas vasculares a diferentes estímulos (27). Neste estado 

patológico acontecem alterações e, consequentemente, um desequilíbrio dos 

mecanismos hemostáticos. Além da produção de substância vasoativas, o endotélio 

é capaz de produzir e expressar moléculas muito importantes para o processo de 

coagulação, como por exemplo o fator tecidual (30). Na disfunção endotelial, há uma 

alteração na expressão e produção dessas moléculas, favorecendo um fenótipo pró-

coagulante. Associado a isso, a menor biodisponibilidade de NO também reforçaria 

esse estado, visto que estudos apontam a capacidade desse vasodilatador em 

diminuir a agregação plaquetária (30, 31). 

Embora existam fatores de risco que são bem estabelecidos na literatura, 

como dieta, sedentarismo e envelhecimento, o padrão de fluxo sanguíneo também 

tem a capacidade de influenciar a saúde vascular. O aumento do fluxo sanguíneo 

turbilhonar parece estar relacionado com a maior expressão de moléculas 

relacionadas à ativação e disfunção endotelial e de enzimas relacionadas à 

liberação de EROs, além de reduzir a síntese de NO a partir da óxido nítrico sintase 

endotelial (32). 

 

2.3 Padrão do fluxo sanguíneo 

O padrão de fluxo sanguíneo também é capaz de influenciar na saúde 

endotelial, através do atrito realizado pelo fluxo sanguíneo na parede do vaso, sendo 

conhecido como taxa de cisalhamento (TC) (32). O fluxo sanguíneo apresenta dois 

principais padrões: laminar, formado majoritariamente pelo componente anterógrado 

e o retrógrado/turbilhonar, composto principalmente pelo componente retrógrado do 

fluxo sanguíneo (Figura 1).  
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Figura 1: Padrão de fluxo sanguíneo laminar e turbilhonar. Adaptado de Functions of Cell and Human 
Body http://fblt.cz 

 

Em condições fisiológicas, a TC laminar unidirecional é capaz de ativar os 

mecanorreceptores presentes nas células endoteliais, resultando na síntese e 

liberação de substâncias de controle do tônus vascular, principalmente o NO (33). 

Além disso, estudos anteriores apontam que o aumento da TC laminar é capaz de 

levar a maior expressão da eNOS pelas células endoteliais (34). 

Em contrapartida, regiões arteriais irregulares, como curvaturas e bifurcações, 

ocorre um aumento do fluxo sanguíneo turbilhonar, juntamente com uma alta taxa de 

fluxo turbilhonar e baixa TC, favorecendo o desenvolvimento de placas 

ateroscleróticas, como já apontados em alguns estudos na literatura (10, 35). Esse 

fato ocorre devido a menor expressão de eNOS e prostaciclinas, diminuindo a 

biodisponibilidade de substâncias vasodilatadoras nessas regiões, além de 

aumentar a expressão de substâncias vasoconstritoras, como a endotelina-1 (35). 

Como citado anteriormente, a diminuição da TC favorece o desenvolvimento 

de placas ateroscleróticas e, consequentemente, dano endotelial. Alguns estudos 

apontam que o mecanismo principal para disfunção endotelial causada pela 

alteração no padrão de fluxo sanguíneo seja a expressão prejudicada de eNOS (36, 

37). Contudo, estudos in vitro apontam que o fluxo laminar constante é capaz de 

promover a liberação endotelial de fatores que inibem a coagulação (38). Com isso, 

perturbações no padrão de fluxo e diminuição da TC são capazes de favorecer um 
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fenótipo de ativação das células endoteliais, acúmulo de EROs e atenuação da 

expressão do ativador de plasminogênio tecidual, favorecendo o desenvolvimento de 

um estado pró-trombótico (39, 40). 

 

2.4 Hemostasia 

O sangue é um tecido líquido formado por diversos tipos celulares, moléculas 

e íons em suspensão. Esses componentes, em situações fisiológicas normais, 

circulam dentro dos vasos sanguíneos, em um sistema fechado conhecido como 

sistema circulatório. A manutenção da fluidez sanguínea é resultado de um estado 

do sistema vascular chamado hemostasia (41). A hemostasia é caracterizada 

através de uma rede de processos que suportam um equilíbrio dinâmico para o 

fornecimento de fluxo sanguíneo adequado (42). Esses processos são 

rigorosamente regulados e estão relacionados com a agregação plaquetária 

(hemostasia primária), coagulação sanguínea (hemostasia secundária) e fibrinólise 

(reparo vascular) (42, 43). Alterações nesses processos podem levar a danos graves 

ao organismo, como o extravasamento de conteúdo do sistema vascular 

(hemorragia) e a formação de trombos intravasculares (42). 

A hemostasia primária é a fase inicial do processo de coagulação 

desencadeada pela lesão vascular. Imediatamente após a lesão, mecanismos locais 

são ativados gerando uma resposta de vasoconstrição, alteração da permeabilidade 

vascular levando a formação de edema, vasodilatação dos vasos colaterais do local 

da lesão e adesão plaquetária. A vasoconstrição local diminui o fluxo de sangue no 

local da lesão, favorecendo o fluxo sanguíneo pelos vasos colaterais que sofreram 

vasodilatação. Além disso, a formação do edema diminui a pressão intravascular da 

região lesada produzindo um tamponamento natural que auxilia o processo de 

hemostasia. A adesão plaquetária tem início após a exposição do fator de von 

Willebrand (vWF) para o espaço intravascular, devido a lesão, permitindo a interação 

com receptores presentes nas plaquetas e, consequentemente levar a sua ativação. 

Essas plaquetas ativadas vão se agregar umas às outras e formar um tampão que 

funcionará como uma superfície para o processo de coagulação (44, 45). 

A coagulação (hemostasia secundária) consiste na transformação do 

fibrinogênio, uma proteína solúvel presente no sangue, em fibrina, um polímero 

insolúvel, onde essa conversão é catalisada por uma enzima conhecida como 

trombina. Essa fibrina é responsável por estabilizar o tampão plaquetário e o 
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transformar em um tampão hemostático. A coagulação consiste em uma etapa da 

hemostasia caracterizada por uma cascata de reações enzimáticas que culminam na 

ativação dos fatores de coagulação. No modelo clássico da cascata de coagulação, 

os fatores são numerados de I a XIII, levando em consideração a ordem de 

descoberta. Vale ressaltar que o fator III é conhecido atualmente como fator tecidual 

ou tissular; o fator IV é usado para designar o cálcio iônico (Ca++); e o fator VI é 

utilizado para determinar um produto intermediário na formação da tromboplastina, 

não possuindo outra qualquer designação (44). 

Esse modelo clássico da cascata de coagulação apresenta duas vias: 

intrínseca, na qual há ativação de componentes já presentes no espaço 

intravascular, e a extrínseca, que necessita da expressão de moléculas que 

normalmente não estão presentes no espaço intravascular, como o fator tecidual 

(FT) presente na membrana celular subendotelial (46).  A via intrínseca ocorre 

quando o fator XII é ativado pelo contato com superfícies carregadas negativamente 

como, por exemplo, o colágeno; além disso, são necessárias outras moléculas como 

fator XI e a pré-calicreína que possuem afinidade com a superfície em que está 

ligado o fator XIIa. A partir da interação dessas moléculas ocorre a ativação do fator 

XI, que vai ser responsável por transformar o fator IX em fator IXa. Em seguida, o 

fator IXa na presença do fator VIIIa levam ao estímulo para a transformação do fator 

X em fator Xa (47, 48). Para avaliação dessa via da coagulação, os laboratórios de 

análises clínicas utilizam o tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) como um 

método de triagem para detecção de deficiências, tanto herdadas quanto adquiridas, 

relacionadas aos fatores de coagulação (49). 

A via extrínseca, por outro lado, é desencadeada a partir da lesão tecidual, 

que leva a expressão do FT, que mediado por íons cálcio, vai formar um complexo 

com o fator VII. Este complexo vai atuar sobre o fator X estimulando a sua 

conversão em fator Xa. Neste ponto, a via intrínseca e extrínseca chegam a um 

caminho comum que resulta na conversão da protrombina em trombina, que por sua 

vez favorece a transformação do fibrinogênio em fibrina (47, 48). Para avaliação da 

via extrínseca, os laboratórios utilizam o tempo de protrombina (TP) como principal 

método de monitoramento em terapias que são utilizados anticoagulantes, como a 

varfarina (49). Ambas as vias, intrínseca e extrínseca, estão representadas na 

Figura 2. 
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A fibrinólise (reparo vascular) é a etapa final do processo de hemostasia e 

consiste na ativação do plasminogênio, uma proteína presente na superfície do 

tampão hemostático, em plasmina, onde essa ativação é catalisada, principalmente, 

por uma proteína conhecida como ativador de plasminogênio tecidual (t-PA) liberada 

pelas células endoteliais. A plasmina é responsável por atuar na degradação dos 

filamentos de fibrina presentes no tampão hemostático, resultando na remoção do 

coágulo e término do processo de reparo vascular (48, 50). 

 

	

Figura 2: Modelo clássico da cascata de coagulação. SN, superfície negativa; FT, fator tecidual. 
 

No entanto, com mais estudos a respeito da hemostasia, essa divisão da 

coagulação em duas vias foi considerada inadequada, visto que algumas alterações 

não conseguiam ser explicadas e que in vivo essa divisão não ocorreria (48, 51). 

Com isso, um novo modelo da cascata de coagulação foi proposto, no qual os 

componentes celulares e moleculares atuam de forma mais integrada. Nesse novo 

modelo, o processo de coagulação é dividido em quatro fases: iniciação, 

amplificação, propagação e finalização (Figura 3). 
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Figura 3: Novo modelo da cascata de coagulação demonstrando as fases de iniciação, amplificação 
e propagação. FT, fator tecidual. Adaptado de Hoffman M. Thromb Haemost, 2001. 
 

 

Iniciação 

A fase de iniciação do processo de coagulação começa com a exposição ao 

espaço intravascular do FT, tanto pelas células sanguíneas quanto pela lesão 

vascular. Esse receptor quando exposto interage com o fator VII levando a sua 

ativação e consequente formação de um complexo, que pode ser responsável pela 

ativação de mais fator VII, além de levar a ativação de pequenas quantidades do 

fator IX e X na superfície celular que foi expresso o FT. Essas pequenas 

quantidades de fator Xa conseguem se associar ao fator V e levar a uma pequena 

conversão de protrombina em trombina (48, 52). 
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Amplificação 

Essa segunda fase da coagulação ocorre somente em casos de lesão 

vascular, visto que devido ao tamanho das plaquetas e do fator VIII associado ao 

fator vWF só conseguem passar para o espaço extravascular na presença da lesão. 

No espaço extravascular as plaquetas se ligam ao colágeno e a outros componentes 

da matriz extracelular, isso favorece a uma ativação parcial dessas plaquetas e a 

formação do tampão plaquetário, responsável pela hemostasia primária. As 

pequenas quantidades de trombina produzidas pelas células que expressam o FT 

durante a fase de iniciação, conseguem interagir com o complexo fator VIII/vWF e 

com as plaquetas. A interação do complexo fator VIII/vWF consegue levar a sua 

dissociação que auxilia no processo de adesão e agregação plaquetária no local da 

lesão. Já a interação da trombina com as plaquetas permite a sua total ativação, 

resultando na expressão de receptores e alteração na permeabilidade de 

membrana, liberando substâncias quimiotáticas que atraem os fatores de 

coagulação. Além disso, a trombina produzida durante a fase de iniciação também 

consegue levar à ativação dos fatores V, III e IX presentes nas plaquetas durante a 

fase de amplificação (52, 53). 

Propagação 

A terceira fase do processo de coagulação é caracterizado pelo grande 

recrutamento de plaquetas para o local da lesão e pela formação de complexos 

tenase e protrombinase. O complexo tenase é formado pela ligação, na superfície 

das plaquetas, do fator VIIIa com o fator IXa, este que foi ativado pela pequena 

produção de trombina durante a fase de iniciação. Esse complexo tenase vai ser 

responsável pela ativação do fator X, que quando ativado interage com o fator Va, 

presente nas plaquetas e ativado durante a fase de amplificação pela trombina, 

formando o complexo protrombinase. Por fim, o complexo protrombinase vai ser 

responsável pela maior conversão de protrombina em trombina, responsável por 

levar a transformação do fibrinogênio em fibrina. Este último será responsável por 

estabilizar o tampão plaquetário formado (52, 53). 

Finalização 

Essa última etapa do processo de coagulação é caracterizada, não mais pela 

formação do coágulo, mas sim pelo seu controle para que a formação do coágulo 
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ocorra somente na área lesada. Para que isso seja possível, há intervenção de 

anticoagulantes naturais, como: inibidor do fator tecidual, proteína C, proteína S e a 

antitrombina. O inibidor do fator tecidual vai atuar formando um complexo com 

FT/VIIa/Xa limitando o processo de coagulação (52, 53). 

Já a proteína C e S possuem a capacidade de inativar os cofatores da 

coagulação, os fatores Va e VIIIa. A proteína C é encontrada nas células endoteliais 

intactas e é ativada pela trombina, além disso, é dependente de vitamina K e quando 

ativada vai levar a proteólise dos cofatores da coagulação. A atividade da proteína C 

é aumentada pelo seu cofator, a proteína S que está presente no plasma (52, 53). 

A antitrombina tem como capacidade, principalmente, a inativação da 

trombina, além disso, ela consegue levar a inativação de alguns fatores da 

coagulação, como: fator IXa, Xa, XIa e XIIa. Esse anticoagulante natural interage 

com receptores presentes nas células endoteliais saudáveis (52, 53). A partir disso, 

a literatura aponta que o aminoácido L-arginina possui ação anticoagulante, 

principalmente através da modulação do tempo de coagulação (54).   

 

2.5 L-Arginina 

A L-arginina é um aminoácido comumente classificado como semi-essencial e 

que pode ser adquirido a partir da dieta, especialmente, proteica, síntese endógena 

pelos rins e turnover proteico, sendo essas duas últimas as principais fontes desse 

aminoácido (55-57). Esse aminoácido é liberado para circulação e é transportado 

pela membrana por difusão facilitada, necessitando de uma proteína transportadora 

e um gradiente de substrato. Essa difusão acontece através de transportadores 

catiônicos, conhecidos como CAT, sendo, o principal, o sistema y+ (58-60). A partir 

da sua absorção, a L-arginina vai ser responsável por participar de diversos 

processos no organismo, como: transporte e excreção de nitrogênio; síntese da 

ureia; síntese de proteínas, como a creatina; além de funcionar como substrato para 

a produção do NO, uma importante substância vasoativa que atua na prevenção de 

DCV (55, 61).  

Uma vez no meio intracelular, a L-arginina  pode sofrer um processo de 

oxidação e dar origem a compostos como a L-citrulina e o NO (59), como 

representado na figura abaixo: 
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Figura 4: Síntese de óxido nítrico (NO) pela ação da óxido nítrico sintase (NOS) na presença de L-
arginina. Adaptado de MURAD et al., 1999 
	

Esse processo ocorre devido a ação de uma família de enzimas conhecida 

como óxido nítrico sintase (NOS) que podem ser encontradas constitutivamente em 

diferentes tipos celulares, como em células neuronais (nNOS) e endoteliais (eNOS), 

além de poder ter sua expressão induzida (iNOS) a partir de citocinas, 

principalmente, em leucócitos (61, 62). A ativação das isoformas da NOS através de 

estímulos mecânicos (por exemplo a TC) e/ou moleculares (por exemplo a 

bradicinina) regula a formação do NO (63). 

Sabe-se que tanto a L-arginina quanto a TC são fatores importantes para o 

controle da biodisponibilidade de NO e, que esse vasodilatador, é um dos principais 

reguladores da homeostase do sistema cardiovascular, por atuar diretamente no 

controle do tônus vascular (62). O NO, por ser volátil, é capaz de atravessar a 

membrana plasmática das células endoteliais e exercer suas funções em células 

próximas, como as da musculatura lisa vascular. Nessas células, ocorre a ativação 

da enzima guanilato ciclase, levando a conversão de guanosina trifosfato (GTP) em 

guanosina monofosfato cíclico (GMPc). Esta é responsável por ativar proteínas 

cinases e, consequentemente, pela diminuição da concentração intracelular de Ca++. 

A redução dos níveis desse íon leva a vasodilatação devido ao relaxamento da 

musculatura lisa (64, 65). 

 Além da regulação do tônus vascular, o NO é capaz de reduzir a proliferação 

de células musculares lisas a partir da inibição de fatores de crescimento expressos 

pelas células endoteliais e pelas plaquetas (66), e de regular os processos de 
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adesão e agregação plaquetária por mecanismos semelhantes ao de relaxamento 

da musculatura lisa (67). O NO ativa a guanilato ciclase presente no espaço 

intracelular das plaquetas e, consequentemente, levar a formação de GMPc. Essa 

molécula inibe a ativação da enzima fosfatidilinositol-3-cinase (PI3K), que é 

responsável pela ativação dos receptores de fibrinogênio e da integrina αIIbβ3 

presente na superfície das plaquetas, impedindo assim a adesão e agregação 

plaquetária (68, 69). A partir dessas funções, o NO é uma molécula bastante 

relacionada ao desenvolvimento e tratamento de doenças cardiovasculares. 

 Sabendo disso, atualmente, a suplementação oral de L-arginina é muito 

estudada como um possível método para o tratamento de algumas DCV. Alguns 

estudos já mostram que a suplementação desse aminoácido pode melhorar a 

vasodilatação dependente do endotélio, diminuindo o processo de aterosclerose 

(70); reduzir o processo de agregação plaquetária, favorecendo um perfil anti-

trombótico (71); e modular o tempo de coagulação (54). Além disso, a L-arginina per 

se parece ter papel antioxidante, através da capacidade de reduzir a peroxidação 

lipídica e diminuir a formação e liberação de EROs, consequentemente, diminuindo 

o estresse oxidativo para as células endoteliais (72, 73). Porém, a relação entre a L-

arginina e as alterações no padrão de fluxo sanguíneo ainda não estão totalmente 

elucidadas. 

A literatura aponta que fatores hemodinâmicos, como a taxa de cisalhamento, 

são de extrema importância para a produção de NO e, consequente, regulação 

vascular (33). Sabe-se que a TC anterógrada é capaz de ativar mecanorreceptores 

expressos pelas células endoteliais, estimulando ativação e uma maior expressão da 

eNOS (34). Logo, alterações no padrão de fluxo sanguíneo, como o fluxo turbilhonar 

caracterizado por diminuições na TC anterógrada e aumento da TC retrógrada, 

parecem não ter a capacidade de estimular a eNOS, levando, consequentemente, a 

redução da produção e biodisponibilidade do NO, assim como os seus efeitos 

fisiológicos (74). Entretanto, não se sabe se o aumento da oferta de L-arginina, 

substrato para eNOS, pode alterar os efeitos causados pelo fluxo sanguíneo 

turbilhonar. Com isso, mais estudos são necessários a fim de verificar os 

mecanismos e influências da L-arginina sob diferentes variáveis como, por exemplo, 

as variáveis hemostáticas, em resposta a alterações no padrão de fluxo sanguíneo. 
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3 OBJETIVOS 

	

3.1 Objetivo Geral 

Determinar os efeitos da infusão de L-arginina sobre as variáveis hemostáticas 

induzidas pelo fluxo sanguíneo turbilhonar em homens saudáveis. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1) Determinar os efeitos do fluxo sanguíneo turbilhonar sobre a concentração de 

nitrito plasmático;  

2) Determinar os efeitos do fluxo sanguíneo turbilhonar sobre variáveis 

hemostáticas; 

3) Determinar a influência da L-arginina sobre variáveis hemostáticas séricas. 

4) Determinar a influência da L-arginina sobre variáveis hemodinâmicas. 
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4 METODOLOGIA 

	

4.1 Amostra 

Foram avaliados 11 homens adultos saudáveis selecionados através de mídia 

impressa e eletrônica, e atendendo aos seguintes critérios de inclusão: 

a) Idade entre 20 e 55 anos; 

b) Sedentários (prática menor que 150 minutos de exercícios físicos leves por 

semana) 

c) Não tabagistas 

d) Ausência de quaisquer doenças relacionadas a alteração dos fatores de 

coagulação e quaisquer doenças crônicas.  

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

universitário Antônio Pedro (CAAE 36681814.3.0000.5243) (Anexo I). Os voluntários 

da pesquisa que cumpriram os critérios de inclusão do estudo e que concordaram 

em participar, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

II). 

 

4.2 Protocolo 

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

para a realização do protocolo experimental. No primeiro dia de avaliação, os 

participantes realizaram exames bioquímicos: citados após o protocolo. Em seguida, 

foram realizadas duas visitas, em dias não consecutivos, para realização das 

sessões experimentais: infusão de salina e L-arginina. 

As sessões experimentais eram compostas por dois momentos: o basal e a 

manobra de indução do fluxo sanguíneo turbilhonar. Foram administrados 

randomicamente, por via intravenosa e durante 30 minutos, o placebo (salina: NaCl 

0,9%) ou 30 gramas de L-arginina (monocloridrato de L-arginina a 10%) com um 

intervalo de no mínimo sete dias entre as sessões. As variáveis hemodinâmicas 

foram mensuradas durante todo o protocolo experimental. Além disso, foram 

realizadas coletas de sangue em dois momentos: antes da infusão e nos cinco 

minutos finais da infusão, como indicados na Figura 5. 
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Figura 5: Fluxograma das sessões experimentais 
	

	

4.2.1 Exames bioquímicos 

Após um período de jejum de 12 horas, amostras de sangue foram coletadas 

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

contagem automatizada; Dym 3500R, Aboott Laboratories, 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 (Triglicerídeos / 5), e LDL-colesterol foi calculado 

através da fórmula de Friedewald: (Colesterol total – HDL-colesterol) – 

(Triglicerídeos / 5) (75). 

 

4.2.2 Sessões experimentais 

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

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

foram orientados a não ingerir bebida alcoólica, cafeína e não praticar exercícios 

físicos nas 48h anteriores às sessões experimentais. Além disso, os participantes 

receberam orientações (Anexo III) a serem seguidas antes da realização dos 

experimentos como, por exemplo, uma dieta com baixos níveis de nitrato/nitrito 

sugerida por um nutricionista do laboratório. 

Após a chegada do voluntário, era realizada a avaliação das medidas 

antropométricas. Em seguida, era realizado o posicionamento do cateter venoso na 

fossa antecubital, no braço de realização da manobra, para infusão de L-arginina ou 

solução salina e coleta de sangue para avaliação dos biomarcadores hemostáticos. 
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Após o posicionamento era aguardado um período de 20 minutos para o início da 

sessão experimental. 

 

4.2.3 Variáveis hemodinâmicas 

Durante toda a sessão experimental, a pressão arterial foi verificada 

batimento a batimento por meio de um sistema não-invasivo (Finometer, Finapres 

Measurement Systems, Arnhem, Holanda). A frequência cardíaca era 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). 

 

4.2.4 Manobra de fluxo sanguíneo turbilhonar 

A manobra de indução do fluxo sanguíneo turbilhonar foi realizada a partir do 

posicionamento de dois manguitos pneumáticos inflados durante 20 minutos e 

posicionados no braço dominante do participante da seguinte maneira: um manguito 

distal, posicionado próximo a mão do participante, inflado a 200mmHg com o 

objetivo de causar uma perturbação no fluxo sanguíneo local, o outro manguito foi 

posicionado próximo a axila e inflado a 40mmHg, com o objetivo de diminuir o 

retorno venoso (Figura 6).  

Os dados de velocidade e diâmetro da artéria braquial, necessários para a 

determinação da taxa de cisalhamento retrógrada, foram analisados offline pelo 

programa Vascular Tools 5 (Medical Imaging Applications LLC, Coralville, IA, EUA). 

A taxa de cisalhamento foi calculada através da formula: 4 x [Fluxo sanguíneo x 

(1/Diâmetro)], onde o fluxo foi determinado pela A x Vel media X 60. O índice de 

cisalhamento turbilhonar (ICT), caracterizado por indicar a magnitude de oscilação 

das taxas de cisalhamento, foi calculado da seguinte forma:│TC turbilhonar│/ (│TC 

anterógrada│+ │TC turbilhonar│). A magnitude das margens de oscilação de 

cisalhamento de 0 (sem oscilação) a 0,5 (alta oscilação). 
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Figura 6: Set up experimental. 
	

	

4.2.5 Concentração de óxido nítrico 

As concentrações de nitrito das amostras foram mensuradas no plasma 

através do Analisador de NO (NOA, Nitric Oxide Analyzer Sievers), modelo 280i (GE 

Analytical Instruments, Colorado, EUA). A detecção é baseada em uma reação de 

quimiluminescência em fase gasosa entre óxido nítrico e ozônio, como representado 

na reação abaixo: 

 

NO + O3  à  NO2
● + O2 

NO2
●       à  NO2 + hν 

NO2= radical livre 

hν= luz 

A emissão do dióxido de nitrogênio (NO2) ocorre na região vermelha e 

próxima a infravermelha do espectro de luz, sendo detectada por um tubo 

fotomultiplicador vermelho-sensível termoeletricamente resfriado. Este transfere a 

informação em milivolts (mV) para o computador, que através do software Liquid 

v.3.2 integra os picos gerados na análise e calcula a concentração de nitrito de cada 

amostra (16).	
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4.2.6 Variáveis hemostáticas 

Tempo de protrombina 

 A análise do tempo de protrombina foi realizada através do coagulômetro 

HumaClot Jr. (Human GmbH Max; Wiesbaden, GER) que se baseia na formação de 

trombina seguido da formação de um coágulo de fibrina solúvel. Esse teste tem 

como objetivo avaliar a via extrínseca e comum da cascata de coagulação através 

da adição de uma fonte de fator tecidual (tromboplastina), que na presença de íons 

cálcio, leva a ativação do fator VII. A formação do complexo entre a tromboplastina e 

o fator VIIa leva a formação de trombina, culminando na ativação do fator X. Esse 

fator ativado, por fim, leva a conversão do fibrinogênio em fibrina e, 

consequentemente, a formação do coágulo. 

 Para o plasma de indivíduos saudáveis, o TP varia entre 10 e 14 segundos. 

Porém, diversos fatores podem influenciar essa medida, como por exemplo a 

utilização de tubos EDTA para coleta, o uso de corticosteroides e o tempo de 

armazenamento das amostras de plasma, além disso, doenças tanto congênitas 

quanto adquiridas que sejam capazes de influenciar nos fatores de coagulação 

também são capazes de levar a alterações no TP. 

 No presente estudo, 200 µL de tromboplastina foram adicionados em 100 µL 

de plasma pobre em plaquetas (PPP) coletado em tubo de citrato. O resultado foi 

expresso em segundos, percentual da atividade em relação ao normal (atv.%) e 

razão normalizada internacional (RNI) calculada pela fórmula: (TP paciente / TP 

normal)ISI (76). 

 

Tempo de tromboplastina parcial ativada 

O TTPa foi analisado através do coagulômetro HumaClot Jr. (Human GmbH 

Max; Wiesbaden, GER). Esse teste tem como objetivo avaliar a via intrínseca e 

comum da cascata de coagulação a partir da adição de cefalina com um ativador 

plasmático (ácido elágico), que funciona como uma superfície carregada 

negativamente, e de fosfolipídios, que irão funcionar como substitutos das plaquetas. 

Essa mistura de reagentes é incubada e o tempo de coagulação é medido através 

da adição do cloreto de cálcio (CaCl2), que desencadeará a via intrínseca da 

coagulação.  
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Esse teste tem a capacidade de verificar deficiências nos fatores de 

coagulação ligadas a via intrínseca, como por exemplo o fator VIII, IX, XI e XII. Os 

valores de referência para o TTPa variam entre 25 e 35 segundos, porém alguns 

fatores como anticoagulantes, o tempo de armazenamento da amostra de plasma, 

gravidez e o uso de contraceptivos orais podem levar a alterações nos resultados. 

Para o presente estudo, 50 µL de cefalina com o ativador foram adicionados 

em 50 µL de PPP. Essa mistura foi incubada e foram adicionados 50 µL de CaCl2 

para início do processo de coagulação. Os resultados foram expressos em tempo 

(segundos) e razão (resultado do teste dividido pelo valor de um plasma normal) 

(76). 

 

Fibrinogênio 

A análise da concentração plasmática de fibrinogênio foi realizada pelo 

coagulômetro HumaClot Jr. (Human GmbH Max; Wiesbaden, GER). Esse teste 

baseia-se na conversão do fibrinogênio, uma proteína solúvel no plasma, em fibrina, 

um polímero insolúvel, através da ação da trombina. Atualmente sabe-se que o 

aumento nos níveis de fibrinogênio são reconhecidos como fatores de risco para o 

desenvolvimento de DCV (43), devido a isso, a determinação da concentração 

plasmática de fibrinogênio é amplamente aceita como forma de diagnóstico, 

monitoramento e prognóstico. Os valores de referência variam entre 200 e 400 

mg/dL. 

No presente estudo o plasma dos participantes foi diluído em 1:10 com 

solução salina tamponada de Imidazol (0,05 mol/L) e incubado. Em seguida, foram 

adicionados 50 µL de trombina humana, dando início ao processo de coagulação 

(77). 

 

4.3 Análise estatística 

O cálculo amostral foi realizado levando-se em consideração a resposta do 

tempo de protrombina à manobra como fator principal, resultando em um N=8 

(α=0,05 e poder de 80%). Para avaliação da distribuição das variáveis foi realizado o 

teste Shapiro-Wilk e para determinação da homocedasticidade das amostras foi 

utilizado o teste de Levene. Foi utilizada ANOVA two-way de medidas repetidas para 

comparar a resposta das variáveis hemostáticas, onde momento (pré e pós infusão) 
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e sessão (salina ou L-arginina) foram considerados fatores principais, seguido pelo 

post-hoc de Fisher quando encontrado valor estatisticamente significativo para 

momento, sessão e/ou interação. Para determinação do tamanho de efeito (ES) das 

respostas hemostáticas à manobra foi utilizado o teste d de Cohen, de forma que o 

efeito foi classificado como pequeno (0,2-0,3); moderado (0,4-0,7); grande (≥0,8) 

(78). A significância estatística foi considerada quando p≤ 0,05. Os dados estão 

apresentados sob a forma de média ± desvio padrão. Todas as análises foram 

realizadas através do programa Statistica (versão 10.0, StatSoft Inc. 2011, Tulsa, 

Oklahoma, USA). 
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5 RESULTADOS 

	

5.1 Caracterização da amostra 

Onze voluntários saudáveis do sexo masculino, com idade de 32 ± 7 anos 

participaram do estudo. Os valores referentes as variáveis antropométricas, 

hemodinâmicas e bioquímicas estão expressos na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Variáveis antropométricas, hemodinâmicas e bioquímicas. 

Variáveis	  

N	 11 

Idade (anos)	 32 ± 7 

Peso (kg)	 79,6 ± 6,2 

Altura (m)	 1,79 ± 0,05 

IMC (kg/m2)	 24,8 ± 2,29 

Glicose (mg/dL)	 86,4 ± 10,7 

Colesterol total (mg/dL)	 180 ± 46,2 

HDL (mg/dL)	 43,6 ± 5,7 

LDL (mg/dL)	 119 ± 44,4 

VLDL (mg/dL)	 17,3 ± 3,9 

Triglicerídeos (mg/dL)	 87,3 ± 20,2 

PAS (mmHg)	 118,9 ± 9,2 

PAD (mmHg)	 73 ± 6,6 

Os dados estão expressos em média ± desvio padrão. IMC: índice de massa corporal; HDL: 
lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; VLDL: lipoproteína de muito 
baixa densidade; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. 
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5.2 Variáveis hemodinâmicas 

As variáveis de índice de cisalhamento turbilhonar (ICT) e taxa de 

cisalhamento turbilhonar (TCT) para o braço ipsilateral à manobra de fluxo 

sanguíneo turbilhonar, estão apresentadas na tabela 2. Foi observado um aumento 

das duas variáveis após a realização da manobra (p<0,01 vs basal) em ambas as 

sessões experimentais. Esse aumento foi significativamente maior na sessão L-arg, 

evidenciando uma diferença entre as sessões no momento durante a manobra 

(p<0,01 vs PL). 

	

Tabela 2: Variáveis de diâmetro, taxa de cisalhamento e índice de cisalhamento do braço ipsilateral à 
manobra. 

 PL L-ARG 

Variáveis Basal Manobra Basal Manobra 

Diâmetro (cm) 0,4 ±0,02 0,38 ±0,02 * 0,4 ±0,02 0,4 ±0,02 † 

TCT (s-1) 115,4 ±34,4 190,9 ±52,2 * 127,1 ±44,6 362,9 ±81,2 *† 

ICT 0,17 ±0,03 0,31 ±0,05 * 0,18 ±0,05 0,39 ±0,04 *† 

Os dados estão expressos em média ± desvio padrão (n=9). PL: placebo; L-ARG: L-arginina. TCT: 
taxa de cisalhamento turbilhonar; ICT: índice de cisalhamento turbilhonar. (*) p<0,01 vs basal; (†) 
p<0,01 vs PL 

 

5.3 Óxido Nítrico 

A determinação da concentração de óxido nítrico foi realizada, indiretamente, 

através da mensuração da concentração de nitrito nas amostras de plasma. Não foi 

encontrada nenhuma diferença significativa para essa variável em ambas sessões 

experimentais, como representado na Figura 7. 
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Figura 7: Concentração de nitrito em nos momentos basal e manobra de fluxo sanguíneo turbilhonar, 
nas sessões placebo e L-arginina (n=11). PL: placebo; L-ARG: L-arginina 
	

	

5.4 Hemostasia 

A análise da hemostasia foi realizada a partir da mensuração de marcadores 

da coagulação (TP, TTPa e fibrinogênio). Na sessão placebo, não foram observadas 

diferenças significativas para as variáveis de TP. Na sessão L-arginina, foi 

observado aumento significativo na medida de TP expresso em segundos, após a 

realização da manobra de fluxo sanguíneo turbilhonar, tanto comparado ao 

momento basal da mesma sessão (p=0,01 vs basal) e quando comparado a sessão 

placebo (PL) (p=0,02 vs PL), como representado na Figura 8. 
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Figura 8: Tempo de protrombina em segundos nos momentos basal e manobra de fluxo sanguíneo 
turbilhonar, nas sessões placebo e L-arginina (n=7). PL: placebo; L-ARG: L-arginina. (*) p=0,01 vs 
basal; (†) p=0,02 vs PL. 
	

Os resultados de TP também foram expressos em percentual de atividade e 

RNI. Para ambas as expressões de resultado, não foram encontradas diferenças 

significativas na sessão placebo. Já na sessão L-arginina, em relação ao TP 

percentual, observou-se uma diminuição após a realização da manobra de fluxo 

quando comparado ao momento basal (p=0,04 vs basal) e à sessão placebo (p<0,01 

vs PL). Em relação ao RNI, também não foi encontrada nenhuma diferença 

significativa na sessão L-arginina, como representado na Figura 9. 

	

Figura 9: Tempo de protrombina em (A) percentual de atividade e (B) RNI nos momentos basal e 
manobra, nas sessões placebo e L-arginina (n=10). RNI: razão normalizada internacional;  PL: 
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placebo; L-ARG: L-arginina; RNI: razão normalizada internacional. (*) p=0,04 vs basal; (†) p<0,01 vs 
PL. 

Para a avaliação da via intrínseca da coagulação foi mensurado o TTPa. Não 

foi encontrada nenhuma diferença significativa tanto para TTPa expresso em 

segundos quanto expresso em razão, em ambas as sessões experimentais, como 

representado na Figura 10. 

	

Figura 10: Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) em (A) segundos e (B) razão nos 
momentos basal e manobra de fluxo sanguíneo turbilhonar, nas sessões placebo e L-arginina (n=10). 
PL: placebo; L-ARG: L-arginina. 
	

Semelhante aos resultados de TTPa, não foram encontradas diferenças 

significativas para os valores de fibrinogênio expresso em segundos e concentração 

em ambas as sessões experimentais, como mostrado na Figura 11. 
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Figura 11: Fibrinogênio em (A) segundos e (B) concentração nos momentos basal e manobra de 
fluxo sanguíneo turbilhonar, nas sessões placebo e L-arginina (n=6). PL: placebo; L-ARG: L-arginina 
5.4.1 Magnitude das respostas hemostáticas 

A magnitude das respostas hemostáticas à manobra de fluxo sanguíneo 

turbilhonar, em ambas as sessões experimentais, está representada na Tabela 3. 

Foi visto um aumento significativo do TP expresso em segundos (p<0,01 vs PL) com 

tamanho de efeito igual a 1,73 e RNI (p=0,03 vs PL) com tamanho de efeito igual a 

1,46 na sessão L-arginina quando comparado a sessão placebo. Em relação ao TP 

expresso em percentual de atividade, foi observado diminuição significativa na 

sessão L-arginina quando comparado a sessão placebo (p=0,02 vs PL) com 

tamanho de efeito igual a 1,36. 

Além disso, não foram encontradas nenhuma diferença significativa tanto 

para o TTPa expresso em segundos e razão, quanto para o fibrinogênio expresso 

em segundos e concentração, em ambas as sessões experimentais. 

 

Tabela 3: Resposta das variáveis hemostáticas à manobra na sessão placebo e L-arginina. 
∆% PL L-ARG p d Cohen 

TP (s) -4,56 ± 7,72 13,1 ± 12,19 <0,01 1,73 

TP (atv%) 10,88 ± 34,06 -30,13 ± 20,63 0,02 1,46 

TP (RNI) -2 ± 11 15,07 ± 13,88 0,03 1,36 

TTPa (s) 5,71 ± 8,7 11,19 ± 18,1 0,50 0,47 
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TTPa (razão) 5,5 ± 8,7 11,15 ± 17,85 0,49 0,40 

Fibrinogênio (s) -12,78 ± 25,4 -5,18 ± 32,38 0,73 0,26 

Fibrinogênio (mg/dL) 37,29 ± 52,34 20,03 ± 34,91 0,61 0,39 

Os dados estão expressos em média ± desvio padrão. PL: placebo; L-ARG: L-arginina; ∆% delta 
percentual; d Cohen: tamanho do efeito [pequeno (0,2-0,3); moderado (0,4-0,7); grande (≥0,8)]; TP: 
tempo de protrombina (n=8); TTPa: tempo de tromboplastina parcial ativada (n=8); Fibrinogênio (n=6). 
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6 DISCUSSÃO 
O presente estudo teve como objetivo determinar os efeitos da infusão de L-

arginina sobre as variáveis hemostáticas em resposta ao aumento do fluxo 

sanguíneo turbilhonar em homens saudáveis. Os principais achados do estudo 

foram: (1) a manobra de fluxo sanguíneo turbilhonar per se foi capaz de levar a uma 

diminuição das respostas de TP (expresso em segundos e RNI); (2) a L-arginina foi 

capaz de alterar a resposta de TP (expresso em segundos, atividade% e RNI) ao 

fluxo sanguíneo turbilhonar. 

A manobra de indução do fluxo sanguíneo turbilhonar é largamente utilizada 

para se estudar os efeitos da alteração da TC sobre a função endotelial e, assim, 

simular condições fisiológicas (por exemplo, curvaturas e bifurcações) e condições 

patológicas (por exemplo, na presença de placa aterosclerótica), locais onde ocorre 

aumento do fluxo sanguíneo turbilhonar. No presente estudo, o aumento da taxa de 

cisalhamento e do índice de cisalhamento turbilhonar nos permitem afirmar que a 

manobra de indução do fluxo sanguíneo turbilhonar foi efetiva, assim como já 

mostrado em estudos presentes na literatura (32, 79). Jenkins et al. (2013) 

realizaram a perturbação do fluxo sanguíneo a partir de um manguito pneumático 

inflado a 220mmHg, um valor de pressão maior que a utilizada no presente estudo 

(200mmHg), e observaram diminuição do fluxo sanguíneo médio, TC média e TC 

anterógrada, juntamente ao aumento da TC turbilhonar e do índice de cisalhamento 

turbilhonar (79).  

Contudo, foi observado um maior impacto da manobra de indução de fluxo 

sanguíneo turbilhonar na sessão L-arginina, quando comparada a sessão placebo. 

Isso poderia representar um viés de confundimento caso identificássemos um perfil 

pró-trombótico na condição L-arginina após a manobra (32, 80). A literatura aponta 

que distúrbios no padrão de fluxo são capazes de levar alterações na produção e 

liberação de fatores relacionados a regulação do processo de coagulação (38). Além 

disso, diminuições na TC anterógrada e aumento da TC retrograda são capazes de 

levar a dano as células endoteliais, que são importantes produtores de alguns 

fatores de coagulação, além de levar a agregação plaquetária via fator de vWF, 

favorecendo um fenótipo pró-trombótico (39, 80). Entretanto, esse perfil pró-

trombótico não foi observado na sessão L-arginina, remetendo a um possível efeito 

anti-trombótico (aumento no tempo de protrombina, por exemplo) desse aminoácido 

em resposta a alterações do fluxo. Vale destacar que esse é o primeiro estudo a 
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investigar o efeito da L-arginina na hemostasia em resposta a alterações no padrão 

de fluxo, assim, mais estudos são necessários para fortalecer essa hipótese. 

Não foi observada diferença significativa para a disponibilidade de NO 

mensurado indiretamente através da concentração de nitrito, em ambas sessões 

experimentais. Já é bem estabelecido na literatura que a presença do substrato L-

arginina e fatores hemodinâmicos, como a taxa de cisalhamento, são 

imprescindíveis para a produção e biodisponibilidade de NO (33, 55, 61). Portanto, 

distúrbios no padrão de fluxo, como o fluxo turbilhonar, podem contribuir para uma 

resposta vascular prejudicada, através do aumento de mediadores inflamatórios e 

oxidativos, além da diminuição de estímulo mecânico para a produção de 

substâncias vasodilatadoras (81, 82). Estudos como o de Rocha et al (2018) e 

Storch et al  (2019) observaram que pacientes com hipertensão apresentavam 

piores respostas endoteliais e oxidativas ao fluxo sanguíneo turbilhonar comparado 

a indivíduos saudáveis, tais como aumento do estresse oxidativo, diminuição da 

atividade de enzimas antioxidantes e aumento da apoptose de células endoteliais, o 

que favorece um estado de disfunção endotelial e prejuízo da produção de 

substâncias vasodilatadoras (83, 84). Diante disso, acredita-se que os prejuízos 

vasculares em resposta a alterações do fluxo sanguíneo sejam mais prevalentes em 

indivíduos que apresentam alguma comorbidade como, por exemplo, doenças 

cardiovasculares (83-86). Assim, é possível que a ausência de comorbidade dos 

participantes do estudo possa ter favorecido para os resultados de concentração de 

nitrito na sessão placebo. Associado a isso, a infusão de L-arginina parece não ter 

influenciado a concentração de nitrito dos participantes, o que não corrobora com 

muitos estudos presentes na literatura (55, 61). Uma possível explicação para esses 

resultados está relacionada ao paradoxo da L-arginina (87, 88). Sugere-se que o 

aumento excessivo desse aminoácido no espaço extracelular seja capaz de levar a 

alterações conformacionais nos seus transportadores, o que impediria uma maior 

absorção da arginina e, consequentemente, o aumento da concentração de nitrito 

desses participantes (87-89). 

No presente estudo, foram observadas diminuições nas respostas do tempo 

de protrombina, expresso em segundos e RNI, em resposta ao aumento do fluxo 

sanguíneo turbilhonar na sessão placebo. É importante compreender que o TP é 

representado pelos fatores presentes na fase de iniciação da coagulação. Essa via 

tem início através da exposição do fator tecidual pelas células, principalmente, as 



48	
	

células endoteliais que sofreram danos (47). Posteriormente, ocorre a ativação de 

outros fatores relacionadas ao processo de coagulação, que então são propagados 

e amplificados a fim de gerar uma resposta hemostática mais eficaz (52). Estudos 

mostram que a exposição prolongada a um fluxo sanguíneo turbilhonar pode 

contribuir para a expressão de fator tecidual e com isso dar início a cascata de 

coagulação, o que favoreceria a um fenótipo pró-trombótico, caracterizado pela 

diminuição do tempo de coagulação (13). Além disso, sabe-se que a taxa de 

cisalhamento é um fator capaz de regular o processo de agregação plaquetária, 

através da interação entre o fator vWF e da glicoproteína (GP) Ib-IX-V presente na 

superfície das plaquetas (90-92). Com isso, alterações no fluxo sanguíneo podem 

favorecer a um perfil pró-trombótico através da maior expressão de fator tecidual 

pelas células endoteliais e a maior agregação plaquetária, como observado através 

da diminuição das respostas de TP.  

Já o TTPa é representado pelos fatores presentes nas fases de amplificação 

e propagação da cascata. Essa via tem início com a ativação do fator XII através do 

contato com substâncias carregadas negativamente, como o colágeno presente na 

camada subendotelial. Esse fato favorece a ativação de outros fatores da 

coagulação, culminando na ativação do fator X e formação da trombina (47, 48). 

Sabe-se que o fluxo sanguíneo e demais fatores hemodinâmicos são 

imprescindíveis para ligação do fator vWF nos receptores das plaquetas. Esses 

mesmos fatores são capazes de levar a alterações conformacionais no fator vWF, 

que também é responsável por carrear o fator VIII e assim aumentar o seu tempo de 

meia vida, de forma que alterações do fluxo sanguíneo poderiam levar à 

modificações no tempo de formação do coágulo (93). Contudo, no presente estudo 

não foram encontradas diferenças significativas nas variáveis de TTPa. Semelhante 

aos resultados encontrados, um estudo que também utilizou uma população de 

jovens saudáveis, mostrou que o fluxo turbilhonar não foi capaz de levar a 

alterações significativas no TTPa nesses participantes (12). A partir disso, e 

associado aos resultados obtidos relacionados a magnitude das respostas 

referentes as variáveis de TP, pode-se sugerir que o fluxo turbilhonar seja capaz de 

exercer influência, majoritariamente, sobre os fatores relacionados a fase de 

iniciação da cascata de coagulação.  

Também não foram observados efeitos da manobra sobre o fibrinogênio. 

Entretanto, Storch et al (2018) observaram que o fluxo turbilhonar foi capaz de levar 
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ao aumento do ativador de plasminogênio tecidual (t-PA) e do inibidor de 

plasminogênio tecidual do tipo 1 (PAI-1), ambas enzimas relacionadas ao processo 

de fibrinólise, etapa final da coagulação (12). Estudos na literatura apontam que o 

aumento da taxa de cisalhamento turbilhonar pode favorecer um perfil pró-

trombótico através da maior liberação de PAI-1 (94, 95) e que, além de ser 

responsável pela inibição de enzimas ligadas ao sistema fibrinolítico, o PAI-1 seria 

capaz também de inibir a trombina, que é responsável pela conversão do 

fibrinogênio em fibrina (96, 97). Com isso, a inibição dessa enzima poderia favorecer 

o aumento da concentração de fibrinogênio. 

Em relação aos resultados relativos aos efeitos do fluxo turbilhonar sobre 

variáveis hemostáticas, deve-se considerar a população utilizada na pesquisa. A 

idade dos participantes pode ter contribuído para os resultados encontrados na 

sessão placebo, pois já é bem estabelecido na literatura que a idade está 

relacionada com alterações vasculares e na concentração de proteínas 

responsáveis pelo processo de coagulação (98, 99). Donato et al. (2008) 

observaram um aumento de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina-6 (IL-6), 

em indivíduos idosos (100). Concomitante a isso, outros estudos mostraram que o 

envelhecimento pode favorecer um desequilíbrio redox (maior formação de EROs e 

diminuição da capacidade antioxidante) (101-103) e, consequentemente, contribuir 

para uma pior resposta do endotélio frente a distúrbios no padrão de fluxo 

sanguíneo. Estudos mostraram que indivíduos mais velhos também parecem 

apresentar aumento na concentração de proteínas ligadas a coagulação e esse 

aumento não parece ser equivalente para algumas das substâncias anticoagulantes, 

como a antitrombina e o inibidor do fator tecidual (104, 105). Assim, é possível que  

indivíduos jovens apresentem mecanismos fisiológicos de preservação do endotélio 

mais conservados em relação a pessoas mais velhas (98, 99, 106). 

Por outro lado, foram observadas diferenças no TP expresso em segundos e 

RNI, além de uma magnitude de resposta positiva para essas variáveis após a 

infusão de L-arginina e a realização da manobra de fluxo sanguíneo turbilhonar. 

Estudos prévios da literatura sugerem que a L-arginina possa ser capaz de modular 

algumas variáveis hemostáticas (54, 107). Um estudo utilizando plasma humano 

avaliou a alteração do TP e TTPa em relação a diferentes concentrações de arginina 

e mostrou que o aumento da concentração desse aminoácido resultava tanto em um 

aumento do TP quanto do TTPa (54). Considerando que grande parte das enzimas 
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relacionadas ao processo de coagulação são proteolíticas [com resíduo central de 

serina (serina-proteases)] (54) e que essas enzimas atuam em proteínas alvos com 

grupamento arginina na sua estrutura molecular (108), o aumento da concentração 

plasmática de arginina poderia levar a uma inibição por competição dessas enzimas, 

o que favoreceria o aumento do tempo de coagulação (54). Portanto, a inibição da 

atividade das enzimas da coagulação seria um possível mecanismo para explicar os 

resultados observados no presente estudo sobre o TP, após a infusão de L-arginina 

e realização da manobra de fluxo.  

Não foram encontrados efeitos da L-arginina sobre as demais medidas 

hemostáticas após a manobra. Para os resultados relacionados ao TTPa, a literatura 

aponta que a concentração de arginina parece estar relacionada diretamente com o 

aumento do TTPa em amostras de plasma humano (54), entretanto, os mecanismos 

relacionados ao aumento do tempo de coagulação, através da via intrínseca não 

estão totalmente elucidados. Estudos apontam que a L-arginina per se apresenta 

efeitos antioxidantes, através da diminuição do estresse oxidativo (72, 73). Sabe-se 

que a maior concentração de EROs se apresenta como um importante fator pró-

trombótico, através da modulação da ativação plaquetária via mobilização de cálcio 

intraplaquetário, inativação do NO e a maior formação de isoprostanos (109-111). A 

partir disso, a L-arginina poderia ser capaz de levar a um aumento do tempo de 

coagulação através da diminuição do estresse oxidativo. Sendo assim, é possível 

que o número de participantes do estudo (N=10) possa ter sido uma importante 

influência nos resultados encontrados.  

Em relação as variáveis de fibrinogênio, estudos anteriores apontam que a L-

arginina é capaz de inibir a trombina de acordo com a sua concentração plasmática 

(107, 112). Os mecanismos relacionados a inibição da trombina pela L-arginina 

ainda não estão totalmente elucidados. Sugere-se que isso se deva ao fato das 

enzimas presentes no processo de coagulação atuarem em regiões que expressam 

grupamento arginina na estrutura molecular de suas proteínas alvos, possibilitando a 

ativação e conversão dessas proteínas relacionadas aos processos de hemostasia 

como, por exemplo, a ativação de protrombina em trombina (54, 112, 113). Logo, o 

aumento da concentração de L-arginina favoreceria a uma inibição por competição 

das enzimas relacionadas a hemostasia e, com isso, o aumento do tempo de 

coagulação. Dessa forma, é possível sugerir que a inibição da trombina, devido ao 

aumento da taxa de cisalhamento oscilatória e da arginina, poderia favorecer ao 
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aumento da concentração de fibrinogênio. Entretanto, é possível que o pequeno 

número de amostras analisadas para tais variáveis (N=6), tenham influenciado para 

os resultados encontrados no presente estudo.  

Os resultados do estudo devem ser interpretados levando em consideração 

algumas limitações, como por exemplo o número de voluntários (N=11). Entretanto, 

o poder estatístico de 87% foi alcançado, utilizando a resposta do tempo de 

protrombina à manobra, como variável principal, alfa 0,05 e tamanho amostral de 11. 

Ainda, os resultados do presente estudo não podem ser extrapolados para a 

população de mulheres saudáveis uma vez que já é bem estabelecido na literatura o 

efeito do estrogênio sobre a regulação transcricional de genes para proteínas 

relacionadas ao processo de coagulação (114). Vale ressaltar que o nosso estudo é 

o primeiro a investigar in vivo os efeitos da infusão de L-arginina sobre as variáveis 

de coagulação, bem como estudar a consequência do aumento do fluxo sanguíneo 

turbilhonar sobre essas variáveis em homens saudáveis. Contudo, mais estudos 

ainda são necessários para determinar os efeitos da L-arginina sobre as variáveis 

hemostáticas induzidas pelo fluxo sanguíneo turbilhonar em outras populações e 

com diferentes faixas etárias. 
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7 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos no presente estudo sugerem a L-arginina tenha efeito anti-

trombótico em resposta ao fluxo sanguíneo turbilhonar, devido a sua capacidade de 

prolongar o tempo de protrombina. Esse resultado traz uma perspectiva interessante 

sobre a suplementação desse aminoácido em populações que apresentem 

alterações hemostáticas em resposta ao fluxo sanguíneo turbilhonar como, por 

exemplo, hipertensos e pessoas com placa aterosclerótica. 
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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: “Efeitos da infusão de L-arginina sobre marcadores de disfunção 
endotelial induzidos por fluxo sanguíneo oscilatório em indivíduos com hipertensão”  

Pesquisadores responsáveis: Prof. Dr, Natalia Galito Rocha e Prof. Dr. Antonio 
Claudio  

Instituição a que pertencem os pesquisadores: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 2629-2403 /  (21) 991665358 

Nome do voluntário: _________________________________________________ 

Data de nascimento : ________________________________________________      

Endereço: _________________________________________________________                              

R.G.:________________ Telefone: _____________________________________ 

Responsável Legal (quando for o caso): _________________________________ 

R.G. do responsável legal: ___________________________________________ 

 

          O Sr(a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Efeitos da 
infusão de L-arginina sobre marcadores de disfunção endotelial induzidos por 
fluxo sanguíneo oscilatório em indivíduos com hipertensão”, de 
responsabilidade dos pesquisadores Profa. Dra. Natália Galito Rocha Ayres e Prof. 
Dr. Antonio Claudio Lucas da Nóbrega. Este projeto de pesquisa segue os padrões 
éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal Fluminense e pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP-Brasília) do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde). 
          O senhor(a) é portador(a) de uma doença em que a pressão arterial fica mais 
elevada, chamada de hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma condição 
clínica multifatorial e um importante fator de risco para doenças cardíacas. O projeto 
tem como objetivo avaliar os efeitos da infusão de L-arginina sobre variáveis 
bioquímicas, celulares, moleculares e vasculares em indivíduos que apresentação 
pressão arterial elevada. A L-arginina é um aminoácido necessário para a produção 
de óxido nítrico. A infusão intravenosa de L-arginina gera efeitos farmacológicos 
capazes de melhorar a disfunção endotelial em pacientes com hipercolesterolemia e 
hipertensão. A utilização de L-arginina ou placebo (soro fisiológico) serão escolhidas 
de forma aleatória, isto é será realizado um sorteio para indicar uma dessas duas 
condições para o senhor(a). Participando do estudo, os seus dados pessoais e as 
informações referentes a tratamentos e doenças prévias (que já teve antes), assim 
como as da sua consulta atual (doença cardíaca, tratamentos, exames realizados e 
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evolução clínica) serão anotados na ficha de dados da pesquisa por um dos médicos 
da equipe e será assegurado os sigilos destes dados. Serão realizadas coletas de 
sangue no início da pesquisa ou em qualquer momento que se faça necessário. Este 
sangue será utilizado para análise de variáveis bioquímicas, moleculares e celulares, 
a fim de melhor compreender algumas consequências da hipertensão arterial. Os 
pacientes que participarem 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. Durante todo o estudo, haverá o 
acompanhamento de um médico de nosso laboratório. O paciente poderá 
interromper sua participação neste estudo a qualquer momento, sem necessidade 
de justificativa, e esta decisão não incorrerá em qualquer prejuízo para o seu 
tratamento. As informações obtidas estarão disponíveis para os participantes e 
poderão ser utilizadas neste projeto de pesquisa sem seu nome seja revelado. 
           O benefício esperado com este trabalho será avaliar o uso de uma medida 
não farmacológica que visa atenuar os efeitos da hipertensão arterial.         
 Eu,______________________________________________________,     RG 
nº__________, (paciente ou seu responsável legal) 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    

 

Niterói,____de_______________________de________. 

 

________________________________________                            

Nome e assinatura do pesquisador  

 

______________________________________          

 

______________________________________                     

                             Testemunhas 

 

 

 

 



65	
	

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. 

 

 

Tabela 3: Opções para o café da manhã no dia do exame. Escolha um alimento 
de cada coluna: 
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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). 


