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RESUMO 

 

Situações de estresse levam ao aumento de liberação de angiotensina II (Ang II) e 

aumentam as chances de eventos cardiovasculares em indivíduos com sobrepeso e 

obesidade. Acredita-se a interação entre a Ang II e o receptor tipo 1 de angiotensina 

II (AT1R) seja um importante contribuinte pelo desequilíbrio hemostático gerado em 

resposta ao estresse mental (EM) em indivíduos com sobrepeso e obesidade. O 

objetivo do presente estudo foi determinar os efeitos do bloqueio AT1R sobre a 

hemostasia durante o EM em homens com sobrepeso/ obesidade grau I. Para isso, 

quatorze indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I (27±7 anos; 29,8±2,6 kg/m2) 

foram submetidos ao teste de EM “Stroop Color Word Test” adaptado por cinco 

minutos, 2h após a administração oral de um bloqueador do AT1R [olmesartana 

(OLM), 40mg] ou placebo (PL, comprimido de amido). Amostras de sangue venoso 

foram coletadas no momento basal e durante o EM e 60 minutos após o teste de EM 

para mensuração do tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial 

ativada (TTPa) por coagulometria, e biodisponibilidade de nitrito por 

quimioluminescência. Os dados foram expressos como média ± desvio padrão da 

média. As correlações de Pearson ou Spearman foram utilizadas de acordo com a 

variável paramétrica/não-paramétrica e o teste ANOVA two-way foi utilizado para 

comparar medidas hemodinâmicas e hemostáticas ao EM entre as sessões de PL e 

Bloqueio AT1R. Na sessão PL, os níveis de nitrito foram menores durante o EM 

(p=0,02 vs. basal), TP em segundos (p=0,01 vs. basal) e TTPa em razão (p=0,05 vs. 

basal) foram menores 60 minutos após EM. Na sessão com bloqueio AT1R, TTPa 

em segundos e razão (p<0,01 vs. PL) foram maiores durante todo o protocolo e 

houve uma redução de TTPa em razão 60 minutos após EM (p=0,05 vs. basal). 

Além disso, foram observadas uma correlação negativa (r=-0,68; p=0,04) entre TP 

em razão normalizada internacional (RNI) e o índice aterogênico [log(TG/HDL-c)] no 

momento basal da sessão PL e uma correlação positiva (r=0,74; p=0,02) entre as 

respostas de TTPa em razão e nitrito ao EM na sessão com bloqueio AT1R. O 

bloqueio AT1R parece minimizar os efeitos deletérios do EM sobre a coagulação de 

indivíduos com sobrepeso/ obesidade grau I. 

 

Palavras-chave: hemostasia, estresse mental, angiotensina II, obesidade. 



 
 

ABSTRACT 

 

Stress situations lead to increased release of angiotensin II (Ang II), increasing the 

risk of cardiovascular events in overweight and obese subjects. It is expected that the 

interaction between Ang II and angiotensin II receptor 1 (AT1R) must be an important 

contributor for the hemostatic imbalance generated in response to mental stress 

(MS) in overweight and obese subjects. The aim of the study was to determine the 

effects of AT1R blockade on hemostasis during MS in overweight/obese grade I 

men. Fourteen overweight/obese grade I men (27±7 years; 29,8±2,6 kg/m2) were 

submitted to the adapted MS test “Stroop Color Word Test” for five minutes, 2h after 

oral administration of AT1R blockade (olmesartan (OLM), 40mg) or placebo (PL, 

starch tablet). Venous blood samples were collected at baseline, during MS and 60 

minutes after MS to measure prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin 

time (aPTT) by coagulometry and concentration of nitrite by chemiluminescence. The 

data were expressed as mean ± standard deviation. Pearson's or Spearman's 

correlations were used according to parametric/non-parametric data and ANOVA 

two-way test was used to hemodynamic and hemostatic response to MS between PL 

and AT1R Blockade sessions. In the PL session, nitrite levels were decreased during 

MS (p=0.02 vs. baseline), PT in seconds (p=0,01 vs. baseline) and aPTT in ratio 

(p=0,05 vs. baseline) was decreased 60 minutes after MS. In the session with AT1R 

blockade, aPTT in seconds and ratio (p<0.01 vs. PL) was increased throughout the 

protocol, and aPTT in ration were decreased 60 minutes after MS (p=0.05 vs. 

baseline). In addition, a negative correlation (r=-0.68; p=0.04) was observed between 

PT in international normalized ratio (INR) and the atherogenic index [log(TG/HDL-c)] 

at baseline in PL session and a positive correlation (r=0.74; p=0.02) between aPTT in 

ratio and nitrite responses to MS in AT1R blockade session. AT1R blockade seems 

to reduce the deleterious effects of MS on coagulation parameters in 

overweight/obese grade I men. 

 

Keywords: hemostasis, mental stress, angiotensin II, obesity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma doença crônica não transmissível multifatorial 

caracterizada, principalmente, pelo acúmulo excessivo de gordura corporal gerado 

por um desequilíbrio entre consumo e gasto energético (1, 2). No Brasil, segundo o 

Ministério da Saúde, a prevalência de sobrepeso já atinge 55,7% da população 

adulta, enquanto a obesidade atinge 19,8% (3). O excesso de peso pode ser 

estimado através do Índice de Massa Corporal (IMC), no qual indivíduos com IMC 

entre 25 e 29,9 kg/m2 apresentam sobrepeso e IMC igual ou superior a 30 kg/m2 

apresentam obesidade (3). Esse distúrbio metabólico, por sua vez, é considerado 

um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

(DCV) (4), que correspondem às principais causas de mortalidade no país (5). 

Dentre os diversos fatores que culminam no aumento do risco para a 

morbimortalidade cardiovascular, destaca-se o estresse mental (EM) ou psicossocial 

(6). Trata-se de um fator de risco modificável e um dos maiores problemas das 

sociedades modernas (7). Estudos recentes indicam que o risco de eventos 

cardiovasculares em situações estressantes aumenta em até duas vezes quando o 

indivíduo já apresenta algum fator de risco, como a obesidade (8, 9). Sugere-se que 

a descarga simpática e a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal decorrente 

das situações estressoras sejam capazes de induzir uma disfunção endotelial 

transitória que, por sua vez, favorece um perfil pró-oxidante e pró-trombótico (10, 

11). Contudo, os mecanismos vasculares pelos quais o EM induz ou agrava as DCV 

ainda não foram completamente elucidados. 

O eixo clássico do sistema renina angiotensina (SRA) parece estar 

superativado em indivíduos com obesidade (12). A liberação acentuada de 

angiotensina II (Ang II) também é vista em resposta a situações de estresse (13, 14). 

Ao se ligar ao receptor tipo 1 de angiotensina II (AT1R), a Ang II modula diversas 

ações intracelulares, tais como contração da musculatura vascular gerando 

vasoconstrição e aumento de pressão arterial (PA), aumento da retenção renal de 

sódio e secreção de vasopressina e aldosterona. A interação Ang II-AT1R ativa a 

NADPH oxidase, promovendo a formação de espécies reativas ao oxigênio (EROs) 

(15), responsáveis por reduzir a biodisponibilidade de óxido nítrico, substância 

vasodilatadora e antiagregante plaquetária (16, 17);  ativar o fator de transcrição 
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nuclear kappa B (NF-κB); e estimular a síntese de quimiocinas e fator tecidual (FT) 

(18). 

O desequilíbrio entre EROs e substâncias antioxidantes endógenas 

caracteriza o estresse oxidativo, que induz danos ao DNA, proteínas, membranas 

celulares e outras estruturas celulares (19, 20). A ativação da NADPH oxidase 

permite a formação de superóxido e de peróxido de hidrogênio, estimulando a 

agregação plaquetária (21-25). Sabendo que obesidade está associada a uma 

expressão aumentada de vários fatores protrombóticos, hiperativação plaquetária e 

fibrinólise prejudicada (26), são necessários estudos que avaliem o perfil trombótico 

exacerbado nesses indivíduos quando submetidos a situações de estresse.  

Dessa forma, acredita-se que a interação da Ang II com o receptor AT1 

possa gerar um desequilíbrio hemostático em resposta ao EM em jovens com 

sobrepeso/obesidade grau I. Espera-se que o bloqueio do AT1R possa minimizar os 

efeitos deletérios do EM sobre a coagulação nessa população sob alto risco 

cardiovascular, especialmente, em situações de estresse. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Obesidade 

A obesidade é uma doença crônica não transmissível multifatorial 

caracterizada, principalmente, pelo acúmulo excessivo de gordura corporal gerado 

por um desequilíbrio entre consumo e gasto energético (1, 2). A obesidade, que 

normalmente era associada a países desenvolvidos, já atinge proporções 

epidêmicas pelo mundo, prevalecendo também em países em desenvolvimento, 

levando a morte de 2,8 milhões de pessoas por ano (27).  

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

atinge 55,7% da população adulta, enquanto a obesidade atinge 19,8% (3). O 

excesso de peso pode ser estimado pelo Índice de Massa Corporal (IMC), cálculo 

que utiliza uma relação entre o peso corpóreo (kg) e altura (m), no qual indivíduos 

com IMC entre 25 e 29,9 kg/m2 apresentam sobrepeso e IMC igual ou superior a 30 

kg/m2 apresentam obesidade (3, 27). A classificação internacional da obesidade de 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) está representada na Tabela 

1. 

 
Tabela 1. Classificação internacional da obesidade segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Índice de massa corporal (IMC) 

IMC (kg/m2) Classificação 

< 18,5 Magro ou peso baixo 

18,5 – 24,9 Normal ou eutrófico 

25 – 29,9 Sobrepeso ou pré-obeso 

30 – 34,9 Obesidade grau I 

35 – 39,9 Obesidade grau II 

≥ 40 Obesidade grave ou grau III 

 

O tecido adiposo pode ser diferenciado em dois tipos: branco ou marrom. 

Sabe-se que o tecido adiposo marrom se apresenta em grande quantidade entre as 

escápulas, ao longo dos vasos e no retroperitônio de recém-nascidos; e se 

apresenta na área supraclavicular como depósito principal no humano adulto. É um 
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tecido bastante vascularizado, caracterizado por adipócitos contendo inúmeras 

mitocôndrias e gotículas lipídicas de diferentes tamanhos (multilocular), é capaz de 

auxiliar na termogênese adaptativa e tem sido estudado como alvo terapêutico para 

o tratamento da obesidade e da resistência à insulina (28-30). Já o tecido adiposo 

branco corresponde quase à totalidade de tecido adiposo encontrado em humanos 

adultos e é a principal reserva de energia do organismo, armazenando lipídios na 

forma de triglicerídeos. O tecido adiposo branco é caracterizado por adipócitos 

contendo uma única gotícula lipídica que ocupa quase todo seu citoplasma 

(unilocular), e desempenha a modulação da homeostase energética e inflamatória 

com a produção de citocinas, fatores de crescimento e adipocinas, como a leptina e 

adiponectina (28, 29). Um estilo de vida não saudável e a exposição ao estresse 

crônico estão associados ao desenvolvimento de obesidade abdominal e síndrome 

metabólica (31). No entanto, sabe-se que distribuição do tecido adiposo branco é 

principalmente influenciada pela idade, pelos hormônios sexuais e da glândula 

adrenal (29), genética (32) e características epigenéticas (33-35).  

Nesse sentido, a classificação de indivíduos com sobrepeso/obesidade deve 

levar em consideração as diferentes distribuições de tecido adiposo branco nos 

indivíduos acometidos, sendo esses o acúmulo de gordura subcutânea ou acúmulo 

de gordura visceral (36, 37). A gordura subcutânea é encontrada entre a pele e a 

musculatura, e é mais frequente em mulheres. Já a gordura visceral pode ser 

encontrada no fígado, coração e músculo esquelético. Os homens são mais 

acometidos com essa distribuição do que mulheres pré-menopausa, no entanto, na 

menopausa as mulheres apresentam maior gordura visceral em comparação a pré-

menopausa (38, 39). Adicionalmente, sabe-se que gordura visceral está intimamente 

associada a homeostase metabólica e ao desenvolvimento de doenças 

cardiometabólicas, como resistência à insulina (40, 41). Dessa forma, indivíduos com 

adiposidade visceral e consequente distúrbios metabólicos apresentam maior risco 

de mortalidade (42). 

A fim de determinar com precisão o nível de adiposidade de um indivíduo, o 

IMC, embora seja uma importante medida para estimativa indireta da obesidade e 

amplamente utilizada para descrever a prevalência da mesma em uma população, é 

uma medida que não leva em consideração a composição corporal, sendo calculada 

pela razão entre o peso (kg) e o quadrado da altura (m2) do indivíduo (43). Já a 
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avaliação do percentual de gordura por dobras cutâneas é um método simples e de 

baixo custo que mede a espessura entre a pele e a gordura subcutânea subjacente 

com auxílio de um adipômetro; contudo, essa técnica apresenta limitações quanto o 

nível de hidratação do paciente, pela incerteza de medida de algum músculo 

associado a gordura subcutânea e principalmente, por ser avaliador-dependente (44, 

45). Outros métodos podem ser utilizados como alternativas para as dobras 

cutâneas, tais como a bioimpedância elétrica e a densitometria por dupla emissão de 

raios-X (DEXA). O método de bioimpedância baseia-se na condutividade elétrica do 

corpo a partir da injeção de uma corrente elétrica, distinguindo a composição 

corporal em percentuais de gordura, água e massa muscular; mas sua precisão 

pode sofrer alterações de acordo com o equipamento utilizado ou com alimentação e 

hidratação do indivíduo (45). Enquanto a DEXA é a técnica considerada padrão ouro 

uma vez que, além de detectar os percentuais de gordura e massa muscular, 

determina a massa óssea bem como permite a visualização da distribuição dessas 

massas; baseia-se na capacidade dos diferentes tecidos em absorver a radiação 

transmitida pelo aparelho e garante uma maior precisão dos seus resultados (44, 

46). 

Evidências apontam que diversos fatores associados ao excesso de tecido 

adiposo, culminam no aumento do risco para a morbimortalidade cardiovascular, 

como a inflamação crônica, desequilíbrio na homeostase redox, disfunção endotelial 

e estado pró-trombótico (47-49). Nesse contexto, esse distúrbio metabólico é 

considerado um importante fator de risco para o desenvolvimento de DCV tais como 

hipertensão, doença arterial coronariana, doenças cerebrovasculares, que 

correspondem às principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo (4, 5). 

 

2.2. Doenças cardiovasculares 

As DCV compreendem um grupo de doenças do coração e vasos 

sanguíneos e incluem as doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares, 

doenças arteriais periféricas, dentre outras (50). As DCV compreendem as principais 

causas de mortalidade no país (5) e no mundo, levando a morte de 17,9 milhões de 

pessoas por ano (50). No Brasil, dados disponibilizados pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia indicam que foram registradas 383.961 mortes em decorrência de DCV 

em 2017, que correspondem cerca de 30% dos óbitos registrados no país (51). 
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Atualmente, as DCV representam elevados custos socioeconômicos para a 

saúde mundial devido a sua alta prevalência e morbimortalidade (52). Estima-se que 

o impacto econômico das DCV no Brasil está em ascensão, representando um gasto 

total de 37,1 milhões de reais na manutenção hospitalar e 5 bilhões de reais com 

internações e consultas por DCV no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo o maior 

custo dentre as causas de internações hospitalares no ano de 2015 (53). 

As DCV de maior mortalidade são as doenças arteriais coronarianas, 

seguida pelas doenças cerebrovasculares, somando cerca de 13,5 milhões de óbitos 

(54, 55). A doença arterial coronariana ocorre quando há a formação e 

deslocamento de placas ateroscleróticas. A ruptura e deslocamento dessas placas 

ateroscleróticas promovem eventos pró-trombóticos a partir da ativação e agregação 

plaquetária, levando à formação de trombos e à obstrução o fluxo sanguíneo nas 

artérias coronárias (56). A obesidade se destaca, nesse sentido, como um dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento de eventos pró-trombóticos (57). 

Sabe-se que a obesidade é capaz de aumentar a morbimortalidade das DCV 

direta e indiretamente. Efeitos diretos envolvem as adaptações do sistema 

cardiovascular para acomodar o excesso de peso corporal, como o aumento do 

volume total sanguíneo, do débito cardíaco, da resistência vascular e frequência 

cardíaca (FC), bem como a ação de adipocinas na inflamação e na homeostase 

vascular, favorecendo um perfil pró-inflamatório e pró-trombótico (58, 59). Os efeitos 

indiretos envolvem outros fatores de risco, como resistência à insulina, diabetes 

mellitus tipo 2, adiposidade visceral, hipertensão e dislipidemia (59, 60). A obesidade 

visceral ainda está associada à desregulação do eixo hipotálamo-hipófise e do 

sistema nervoso simpático, aumentando o risco de DCV (61, 62). 

De acordo com a OMS, a morbimortalidade das DCV está associada a 

diferentes fatores de risco não modificáveis como idade, sexo e genética; e/ou 

modificáveis como dietas inadequadas, sedentarismo, abuso de bebidas alcoólicas, 

tabagismo e estresse psicossocial. Esses fatores de risco, por sua vez, podem levar 

ao ganho excessivo de peso e aumento da PA, contribuindo com o desenvolvimento 

e progressão da obesidade e comorbidades (50). Adicionalmente, sabe-se que o 

excesso de peso ainda pode agravar em até duas vezes a mortalidade 

cardiovascular quando combinada a eventos estressantes (9). 
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2.3. Estresse mental 

O estresse mental (EM) ou psicossocial representa um dos diversos fatores 

que culminam no aumento do risco para a morbimortalidade cardiovascular (6). O 

EM, mesmo sendo considerado um fator de risco modificável (7), ainda é um dos 

maiores problemas das sociedades modernas e pode ser desencadeado por 

situações de violência, trânsito intenso, elevadas cargas de trabalho, questões 

financeiras ou familiares, dentre outras (9). Nessas condições, o corpo atua 

redistribuindo suas fontes de energia através de mecanismos neurais, endócrinos e 

cardiorrespiratórios a fim de restaurar a homeostase (63, 64). Sabe-se que a 

exposição aguda ao EM é capaz de induzir uma disfunção endotelial transitória que, 

por sua vez, favorece um perfil pró-oxidante e pró-trombótico (10, 11). 

Cronicamente, o EM pode trazer efeitos ainda mais deletérios ao sistema 

cardiovascular, principalmente, em indivíduos que já possuam um fator de risco 

como excesso de peso (9). 

Estudos demonstram que a descarga simpática e a ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal decorrente das situações estressoras são capazes de 

estimular a liberação de catecolaminas e cortisol, que modulam respostas 

cardiovasculares como aumento da FC e PA (65). Além disso, sabe-se que as 

catecolaminas circulantes são capazes de contribuir com o perfil pró-trombótico 

estimulando a liberação dos fatores de von Willebrand (FvW), VIII e do ativador do 

plasminogênio tecidual (t-PA); a ativação e agregação plaquetária (66); e indicando 

ativação das vias de coagulação e fibrinólise em resposta ao EM (67, 68). Outros 

estudos mostraram que o EM está associado a uma maior concentração de 

fibrinogênio plasmático e, consequentemente, maior capacidade de formar trombos, 

corroborando a hipótese que o EM é um importante fator de risco para DCV (69). 

Considerando a magnitude dos efeitos fisiológicos em resposta a situações 

estressoras e a importância de compreender tais mecanismos, torna-se necessário 

realizar estudos clínicos que possibilitem estudar o EM em condições controladas e 

seguras tanto para o voluntário quanto para a pesquisa, minimizando quaisquer 

influências externas para uma coleta de dados concisos. Nesse contexto, já foram 

bem estabelecidos na literatura diversos testes de EM em laboratório (70) e dentre 

os mais utilizados estão os testes de processamento de informações, como por 

exemplo o teste conflito palavra-cor (Stroop Color Word Test) (71, 72). O EM agudo 
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induzido por esse teste está relacionado ao conflito visual e auditivo, que consiste na 

observação de três informações de cores (Figura 1) e com a audição de outras 

cores distintas das observadas, em que o voluntário tenha que informar a cor da 

fonte da palavra escrita. O objetivo específico deste teste seria incitar respostas 

hemodinâmicas, como aumento da PA e FC, a fim de estabelecer relação entre o 

EM e eventos cardiovasculares (63). 

 

 

Figura 1. Figura ilustrativa do Stroop Color Word Test adaptado. 

 

Durante a realização de uma sessão aguda de EM, é observado um 

aumento da PA e FC tanto em pessoas saudáveis quanto em indivíduos acometidos 

por DCV (73). Estudos já demonstraram que, indivíduos saudáveis mantiveram as 

respostas vasculares preservadas em resposta de EM, com aumento do fluxo 

sanguíneo local mediado pela produção de óxido nítrico (NO) e consequente 

vasodilatação (71, 74), enquanto indivíduos sob risco cardiometabólico 

apresentaram alterações nessas respostas, com prejuízos na função endotelial (74, 

75). Nesse sentido, nota-se a necessidade de estudos que explorem os mecanismos 

pelos quais o EM aumenta o risco de desenvolvimento de eventos cardiovasculares 

em indivíduos com sobrepeso/obesidade. 

 

2.4. Óxido nítrico 

O endotélio vascular é um órgão endócrino formado por uma camada de 

células endoteliais que respondem a estímulos humorais, neurais e mecânicos, 

proporcionando a modulação do tônus vascular (76), coagulação e trombólise (77) e 

inflamação (78). Em condições patológicas, as agressões mecânicas ou químicas 

culminam em alterações deletérias às células endoteliais, caracterizando uma 

disfunção endotelial, ou seja, impede as atividades fisiológicas normais do endotélio 

e, possibilita o enrijecimento do vaso e o desenvolvimento de placas ateroscleróticas 

(79). Em condições não patológicas, a homeostase do endotélio garante a 
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manutenção do equilíbrio de substâncias vasoativas e reguladoras da hemostasia, 

como o NO. 

O NO é um gás inorgânico, difusível, solúvel em água, e se decompõe 

rapidamente em nitrito e nitrato  (80, 81). É uma substância sintetizada a partir do 

aminoácido precursor L-arginina sob a ação das enzimas óxido nítrico sintases 

(NOS), na presença de O2 e de cofatores como a tetrahidrobiopterina, calmodulina e 

nicotinamida adenina nucleotídeo fosfato reduzido (NADPH) (80, 82). As três 

isoformas conhecidas de NOS são: NOS neuronal (nNOS), NOS induzível (iNOS) e 

NOS endotelial (eNOS) (83). As isoformas nNOS e eNOS são constitutivas e se 

encontram ancoradas na membrana plasmática, enquanto a iNOS é induzida por 

citocinas e solúvel no citoplasma celular. O NO é capaz de modular a pressão 

arterial, o relaxamento do músculo liso e a vasodilatação (84), atua contra micro-

organismos e neoplasias (85), além de inibir a ativação e agregação plaquetária e 

inibir a adesão leucocitária ao endotélio (86, 87). 

Sabe-se que o NO possui um importante papel na fisiologia endotelial, 

entretanto, o endotélio é responsável por produzir substâncias como a angiotensina 

II (Ang II) que, além de gerar um efeito vasoconstritor, é capaz de estimular a 

produção de superóxido e diminuir a biodisponibilidade de NO (16). Dessa forma, 

considerando que há uma liberação acentuada de Ang II em resposta a situações de 

estresse e em indivíduos obesos (12-14) são necessários estudos que busquem os 

efeitos do EM no aumento os riscos cardiovasculares em indivíduos com 

sobrepeso/obesidade. 

 

2.5. Angiotensina II 

O sistema renina angiotensina (SRA) desempenha um importante papel na 

regulação de diversos processos fisiológicos, como na homeostase de fluidos e 

eletrólitos, no equilíbrio hemodinâmico, na regulação de processos metabólicos e na 

modulação do crescimento celular e remodelamento de vários tecidos. Esse sistema 

possui a capacidade de se adaptar ou de contribuir com a ocorrência de patologias 

pela sua próxima relação com processos fisiológicos ou fisiopatológicos (88, 89). 

Nesse contexto, a hiperatividade do eixo clássico do SRA tem sido cada vez mais 

relacionada ao desenvolvimento e progressão da obesidade e de várias DCV (88). 
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No eixo clássico do SRA, conforme demonstrado na Figura 2 abaixo, a 

angiotensina II (Ang II) é a principal molécula efetora (90). A Ang II é derivada do 

angiotensinogênio, uma α2-globulina precursora do SRA produzida pelo fígado. O 

angiotensinogênio sofre ação enzimática pela renina, enzima proteolítica produzida 

e secretada pelas células justaglomerulares dos rins, formando a angiotensina I que, 

por sua vez, é convertida em Ang II quando clivada pela enzima de conversão da 

angiotensina I (ECA I), abundante no endotélio pulmonar, mas também produzida 

pelo endotélio das arteríolas renais possibilitando a ação local da Ang II (91, 92). 

A Ang II pode agir sobre o receptor tipo 1 de angiotensina II (AT1R) e 

receptor tipo 2 de angiotensina II (AT2R), pertencentes à família dos receptores com 

7 domínios transmembranares, são capazes desencadear a ativação de várias 

proteínas G, como Gq/11, Gi/o e G12/13  (80, 93). Preferencialmente, a ativação da 

proteína Gq/11 pelo AT1R é responsável pela formação do inositol-1-4-5-trifosfato 

(IP3), do diacilglicerol (DAG) e pela ativação da fosfolipase Cβ. A formação de IP3 

leva à mobilização de Ca2+ que, associado ao DAG, promove a ativação de 

proteínas quinases C (PKC) e posterior ativação do complexo NADPH oxidase (93, 

94). O AT1R é altamente expresso nas células musculares lisas da vasculatura e 

amplamente distribuído pelo corpo. Uma vez que a Ang II se liga ao AT1R, ele ativa 

diversas vias intracelulares que modulam suas ações, como contração da 

musculatura vascular levando à vasoconstrição e aumento de PA, aumento da 

retenção renal de sódio, e secreção de vasopressina e aldosterona. Quando ligada 

ao AT2R - que tem expressão diminuída após o nascimento e permanece expresso 

apenas no coração, útero, ovário, cérebro e medula adrenal - os efeitos da Ang II 

são opostos as ações mediadas pelo AT1R, com a inibição do aumento da PA e da 

reatividade vascular (14, 95).  

Além do AT2R, já foram descobertos múltiplos outros componentes 

contrabalanceadores que compõem o eixo não clássico do SRA e são capazes de 

modulá-lo. Dentre eles, destaca-se a enzima de conversão da angiotensina II (ECA 

II), cuja principal ação é clivar Ang II em angiotensina 1-7, que apresenta ação 

vasodilatadora via receptores Mas (80, 96). Apesar do SRA apresentar diversos 

mecanismos reguladores que parecem induzir ações vasoprotetoras, suas 

respectivas relevâncias clínicas ainda não são totalmente esclarecidas (88). 
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Figura 2. Eixo clássico do Sistema Renina Angiotensina e principais ações dos receptores tipo 1 e 
tipo 2 de angiotensina II. Adaptado de Aires, MM. Fisiologia; 2012.  

 

Fisiologicamente, a liberação de renina é o principal regulador do nível de 

Ang II circulante e ocorre quando há uma queda da PA sistêmica ou queda da 

pressão de perfusão renal. A queda da PA é detectada por barorreceptores 

carotídeos ou do arco aórtico que estimulam o sistema nervoso central a aumentar a 

descarga simpática e esta, por sua vez, é capaz de elevar a liberação de renina (80). 

Entretanto, a liberação acentuada de Ang II também pode ser vista em resposta a 

situações de estresse e em indivíduos obesos (12-14). A hiperativação do eixo 

clássico do SRA na obesidade é provavelmente secundária ao aumento do tônus 

simpático desses indivíduos (97, 98), o que possibilita exposição crônica a Ang II e 

seus efeitos deletérios ao sistema cardiovascular, aumentando a possibilidade de 

desenvolvimento de DCV (90).  

O SRA pode atuar de forma autócrina, parácrina ou endócrina, mas essas 

operam de maneira complementar e garantem o equilíbrio entre os fatores 

reguladores e contrarreguladores na manutenção de várias funções fisiológicas (99). 

Os componentes do SRA presentes no tecido adiposo branco parecem atuar na 

regulação da adiposidade visceral, no crescimento e diferenciação do tecido adiposo 

(100) e na fisiopatologia da síndrome metabólica (101). Foi demonstrado que tecido 
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adiposo marrom perivascular, presente em aorta de ratos, é uma importante fonte 

para a produção de angiotensinogênio, componente precursor da Ang II que 

possibilita exercer seus efeitos autócrinos e parácrinos nos próprios adipócitos 

perivasculares. Esses efeitos parecem estar envolvidos na regulação do crescimento 

e diferenciação do adipócito, além de desencadear inflamação e estresse oxidativo, 

promover lipólise e modular fluxo sanguíneo local, aumentando o risco de 

desenvolvimento de DCV (100). 

Estudos também fornecem evidências para uma interação entre o SRA e a 

trombose. Na musculatura vascular e no endotélio, a ação da Ang II, quando ligada 

ao AT1R, está relacionada à produção do inibidor do ativador do plasminogênio‐1 

(PAI-1) (102), à ativação de NADPH oxidase e ao aumento da produção de EROs 

(15). A produção de H2O2, mesmo em baixos níveis, pode estimular a agregação 

plaquetária, e a produção de ânion superóxido permite a redução da 

biodisponibilidade de NO, que é um importante inibidor da ativação e agregação 

plaquetária (21-25). Adicionalmente, a produção de EROs é capaz de promover a 

ativação de NF-κB, estimulando a síntese de quimiocinas pró-inflamatórias e fator 

tecidual (FT), promovendo o desencadeamento da cascata de coagulação (18). Já 

foi demonstrado, inclusive, que o bloqueio agudo de AT1R em pacientes com 

insuficiência cardíaca está associado à melhora significativa dos parâmetros 

fibrinolíticos plasmáticos (103). 

Embora a Ang II tenha as células musculares lisas dos vasos como principal 

alvo no sistema cardiovascular, ela pode atuar também no endotélio e ativar vias de 

sinalização apoptóticas e pró-trombóticas (104). Nesse sentido, indivíduos que 

apresentam hiperatividade do eixo clássico do SRA, como aqueles com 

sobrepeso/obesidade, quando expostos a situações estressoras podem elevar seus 

níveis de Ang II causando danos ainda maiores ao sistema cardiovascular. Portanto, 

são necessários estudos clínicos que elucidem os efeitos deletérios da Ang II em 

indivíduos com sobrepeso/obesidade em condições de estresse para que se 

busquem alternativas que minimizem esse impacto de forma eficaz.  

 

2.6. Inibidores da angiotensina II 

Tem disso demonstrado que a Ang II está envolvida no desenvolvimento e 

progressão de DCV. Sendo a principal molécula efetora do SRA, a Ang II é capaz de 
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aumentar a PA por vasoconstrição e retenção de sódio e fluidos (105). Estudos 

clínicos já demonstraram a eficiência de medicamentos que atuem na inibição do 

SRA para o tratamento da hipertensão. Nesse sentido, três classes de fármacos 

atuam de modo específico sobre o SRA com a inibição da renina, inibição da 

atividade da ECA e bloqueio dos receptores de Ang II (106, 107). O inibidor da 

renina, alisquireno, reduz a atividade plasmática de renina e, consequentemente, a 

formação de angiotensina I. Os inibidores da ECA (iECA), como o captopril e o 

enalapril, impedem a conversão da angiotensina I em Ang II. Enquanto os 

bloqueadores dos receptores de Ang II (BRAs) antagonizam competitivamente os 

receptores de Ang II, permitindo a redução da PA e potencializando a natriurese 

(108). 

Embora os iECA e os BRAs sejam comumente indicados no tratamento da 

hipertensão, sendo eficazes em limitar os efeitos da Ang II, o mecanismo de ação 

desses inibidores é diferente e deve ser considerado na interpretação de resultados 

laboratoriais e na prática clínica (109). Os iECA não impedem a formação de Ang II 

por vias alternativas e são capazes de reduzir a degradação da bradicinina, 

resultando em um efeito vasodilatador a partir do estímulo da liberação do óxido 

nítrico e de prostaglandinas (110). Já os BRAs são capazes de inibir as respostas 

fisiológicas e/ou patológicas restritas à interação da Ang II com seus receptores 

(108). Além da utilização clínica, os bloqueios farmacológicos também podem ser 

utilizados em ensaios clínicos a fim de se estudar os efeitos do SRA ou de algum 

intermediário da via sobre os sistemas fisiológicos, a nível central ou periférico. 

Dessa forma, ensaios clínicos que visam determinar os efeitos da Ang II sobre seus 

receptores, especialmente, o AT1R, normalmente utilizam bloqueios farmacológicos 

com BRAs (111). 

Os BRAs amplamente comercializados e indicados no tratamento da 

hipertensão são: losartana, valsartana, olmesartana, candesartana, eprosartana, 

irbesartana, azilsartana e telmisartana (107). Esses bloqueadores são 10.000 vezes 

mais seletivos para o AT1R do que para o AT2R, sendo capazes de inibir a 

vasoconstrição, retenção de sódio e água, liberação de aldosterona, proliferação 

celular e ativação do nervo simpático (108, 112). No entanto, estudos já 

demonstraram que a olmesartana é o fármaco que interage com o AT1R um com 

alto grau intransponibilidade, possui maior afinidade comparado à maioria dos outros 
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bloqueadores do AT1R e cruza a barreira hematoencefálica de forma insuficiente ou 

inexistente (113-115). 

A olmesartana medoxomila é um pró-fármaco que, durante a absorção pelo 

trato gastrointestinal, é biotransformado por uma hidrólise de éster em olmesartana, 

substância farmacologicamente ativa (116). A olmesartana alcança sua 

concentração plasmática máxima em até duas horas após a administração oral do 

comprimido (20-40mg), que não é afetada com a ingestão de alimentos, e alcança 

26% de biodisponibilidade absoluta devido a sua baixa solubilidade e metabolismo 

de primeira passagem (117). Esse fármaco também se liga fortemente às proteínas 

plasmáticas (99%) e não penetra nos glóbulos vermelhos. A depuração da 

olmesartana ocorre, principalmente, por eliminação via hepato-biliar e em menores 

quantidades por via renal. Além disso, possui uma meia-vida longa, entre seis a 15 

horas, que permite a administração de apenas uma vez por dia e maior 

probabilidade de adesão do medicamento pelo paciente (108, 114). 

Estudos na literatura como o de Wang et al. e Tsoi et al. demonstraram que 

a olmesartana é capaz de proporcionar uma maior redução das PA, quando 

comparadas à valsartana e a losartana (118, 119). Outros estudos também já 

demonstraram melhor eficácia anti-hipertensiva da olmesartana em comparação à 

candersartana e irbesartana (113). Além disso, Swindle et al. demonstraram que a 

olmesartana representa a melhor escolha de tratamento, entre outros bloqueadores 

do AT1R, pois está associada à menores riscos de eventos cardíacos e, 

consequentemente, menor custo em relação a outros medicamentos e utilização de 

recursos adicionais sistema de saúde (120). 

Sabe-se ainda que a olmesartana é capaz inibir a liberação de 

micropartículas contendo fator tecidual e diminuir os níveis plasmáticos de PAI-1 e 

trombomodulina, indicando uma eficácia anti-trombótica (121, 122). Dessa forma, 

considerando a olmesartana como a melhor alternativa dentre os bloqueadores do 

AT1R, estudos clínicos que utilizem este fármaco como intervenção podem avaliar 

os efeitos negativos da Ang II via interação com o AT1R sobre as variáveis 

hemostáticas em indivíduos com sobrepeso/obesidade, especialmente, em resposta 

a situações de estresse.  
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2.7. Hemostasia 

O sangue é um tecido fluido formado por uma suspensão de células no 

plasma. Em condições normais, a porção celular representa 45%, enquanto o 

plasma representa 55% do sangue total. A porção dos elementos figurados do 

sangue é constituída de eritrócitos, leucócitos e plaquetas, enquanto o plasma é 

formado por 92% de água e o restante, por proteínas, sais e outros constituintes 

orgânicos em dissolução (123, 124). Em resposta a uma lesão vascular, a 

hemostasia é o mecanismo que irá manter a homeostase do organismo, contendo o 

extravasamento de sangue pela lesão, sem que haja obstrução do fluxo sanguíneo 

ou alteração na fluidez do sangue (125). O sistema hemostático é composto por três 

processos: hemostasia primária, secundária (coagulação) e terciária (fibrinólise) 

(125, 126).  

A hemostasia primária descreve a interação entre plaquetas e células 

endoteliais, esse processo se inicia após uma injúria vascular que leva à adesão e 

agregação plaquetária (126). As plaquetas se aderem ao subendotélio a partir da 

interação da glicoproteína plaquetária GPIb com o FvW (127), da GPIa com o 

colágeno do endotélio vascular, assim como expõe os sítios GPIIbIIIa – conhecidas 

como αIIbβ3 – de ligação com o fibrinogênio e FvW, levando à agregação 

plaquetária (125, 128). Após a agregação das plaquetas, a fosfatidilserina exposta 

na superfície da plaqueta é capaz de aumentar a ativação dos fatores de 

coagulação, possibilitando a formação de trombina. Assim, a exposição desse 

fosfolipídio de membrana nas plaquetas faz a interação entre os processos de 

ativação plaquetária e coagulação na hemostasia (129). 

A coagulação é um processo que envolve uma sequência de interações 

moleculares, determinada por uma cascata de proteases ativadas por clivagem 

proteolítica que, por sua vez, ativam outras pró-enzimas subsequentes (130). Essas 

pró-enzimas e enzimas são os fatores de coagulação, cujas reações resultam na 

formação de trombina, molécula responsável pela conversão de fibrinogênio em 

fibrina. A formação de redes de fibrina, um polímero insolúvel, permite a estabilidade 

do tampão plaquetário formado pela hemostasia primária (131). O modelo clássico 

da cascata de coagulação sugere que a sequência de ativação dos fatores ocorre 

em duas vias: a via extrínseca e a via intrínseca, em que ambas convergem para 

uma via comum até a eventual formação da trombina (129, 130). 
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A proposta que divide a cascata de coagulação em duas vias (Figura 3) 

sugere que a via intrínseca seja iniciada quando o sangue entra em contato com 

determinados tipos de superfícies no espaço intravascular, enquanto a via 

extrínseca seja iniciada em resposta a uma lesão endotelial, em que haja liberação 

do fator tecidual (FT) (131, 132). Na via intrínseca, a exposição do sangue ao 

colágeno da parede vascular leva a ativação do fator XII para XIIa e então ocorrem 

as subsequentes ativações: o fator XIIa e a pré-calicreína ativam o fator XI, o fator 

XIa com Ca+2 ativam o fator IX, o fator IXa forma o complexo tenase com o fator 

VIIIa que ativa o fator X. Na via extrínseca, o tecido vascular traumatizado libera o 

FT, que se combina com o fator VII e, na presença Ca+2, leva a ativação do fator X 

em Xa. A partir do fator Xa, ambas as vias culminam em uma mesma etapa final, na 

qual o fator Xa se combina com o fator Va e com fosfolipídios teciduais e, na 

presença de Ca+2, essa combinação cliva a protrombina para formar a trombina, 

capaz de formar redes de fibrina e consequente tampão hemostático (131, 133). 

Para avaliação laboratorial das vias de coagulação, o tempo de tromboplastina 

parcial ativada (TTPa) é usado para avaliar as vias intrínseca e comum da 

coagulação, enquanto o tempo de protrombina (TP) é usado para avaliar as vias 

extrínseca e comum da coagulação. A análise clínica dessas variáveis permite 

detectar deficiências herdadas ou adquiridas dos fatores de coagulação, bem como 

acompanhar clinicamente os pacientes que fazem terapia com anticoagulantes, 

como a varfarina e heparina não fracionada (134).  
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Figura 3. Modelo clássico cascata de coagulação demonstrando as vias intrínseca e extrínseca. FL: 
fosfolipídios. Adaptado de Guyton, AC. Tratado de fisiologia médica; 2006. 
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Por muito tempo a proposta do modelo clássico da cascata de coagulação 

foi aplicada na avaliação laboratorial de distúrbios hemostáticos, demonstrando as 

interações entre os fatores de coagulação e proporcionando conhecimento científico 

(135). Entretanto, atualmente, sabe-se que este modelo não aplica adequadamente 

os mecanismos in vivo, uma vez que as vias intrínseca e extrínseca não correm 

separadamente, mas estão interconectadas (135, 136). Dessa forma, estudos 

recentes sugerem que FT liberado com a injúria vascular é o precursor essencial 

para desencadear a coagulação (137), que pode ser descrita em três fases: 

iniciação, amplificação e propagação (Figura 4) (138). 

 

Figura 4. Modelo da cascata de coagulação baseado em superfícies celulares demonstrando as 
fases de iniciação, amplificação e propagação. FvW, fator de von Willebrand. Adaptado de Hoffman 
M. Thromb Haemost, 2001. 
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A coagulação inicia-se a partir de uma lesão vascular que será capaz de 

expor o FT ligado à membrana das células vasculares. Quando fator VII plasmático 

se liga ao FT ocorre a formação e ativação do complexo FT/VIIa. A ativação deste 

complexo FT/VIIa permite que sua atividade proteolítica ative tanto o fator IX quanto 

o fator X. Quando o fator Xa se liga ao fator Va forma o complexo protrombinase, 

responsável por transformar a protrombina (II) em trombina (IIa). Na ausência do 

fator Va, o fator Xa transforma pequenas quantidades de II em IIa, insuficiente para 

iniciar uma polimerização significativa de fibrina. Nesse sentido, há necessidade da 

fase de amplificação e propagação para alcançar a formação do tampão 

hemostático (125, 138). A fase inicial pode ser inativada pelo inibidor do fator 

tecidual (TFPI). 

A fase de amplificação é iniciada após o dano vascular e formação do 

tampão plaquetário pela hemostasia primária. A pequena quantidade de trombina, 

gerada na fase de iniciação pelas células endoteliais que expressam o FT, ativa e 

potencializa a agregação plaquetária, e expõe moléculas que interagem com os 

fatores de coagulação ativados. Além disso, a trombina formada permite a 

conversão dos fatores V em Va, XI em XIa, com o FvW permite a conversão do fator 

VIII em VIIIa, e permite a conversão a suplementar do fator IX em IXa pela ação do 

fator XIa. Essas interações permitem o início da formação de fibrina estável, 

consolidando o tampão plaquetário inicial. Assim, ocorre o recrutamento de fatores 

de coagulação à superfície de plaquetas para o início da fase de propagação (125, 

138). 

Na fase de propagação, ocorre o recrutamento de plaquetas e formação dos 

complexos tenases e protrombinases na superfície das plaquetas ativadas. A 

associação dos fatores IXa e VIIIa formam o complexo tenase, responsável por 

converter o fator X em Xa. O fator Xa liga-se ao fator Va, formando o complexo 

protrombinase, que intensifica a produção de trombina, responsável por clivar o 

fibrinogênio em monômenos de fibrina solúvel. Os monômeros de fibrina unem-se 

por pontes de hidrogênio para formar um polímero insolúvel de fibrina, consolidando 

o tampão hemostático (125, 138). 

A fibrinólise é um dos processos hemostasia que responde à lesão vascular 

e protege o sistema hemostático da formação de trombos. Diante da lesão vascular, 

o endotélio produzir t-PA, uma serino-protease responsável por converter o 
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plasminogênio em plasmina. A plasmina, por sua vez, é a proteína capaz de quebrar 

as ligações do polímero de fibrina, desfazendo o coágulo em produtos dessa 

degradação (PDFs) (139). Outros mecanismos são responsáveis por regular o 

sistema fibrinolítico, como o PAI-1 que inibe a fibrinólise, ou a proteína C ativada que 

é capaz de impedir a ação dos inibidores de t-PA (125, 138). 

O sistema hemostático, portanto, compreende diversos mecanismos 

necessários para manter a homeostase do sangue através de interações entre os 

vasos, componentes celulares e proteínas plasmáticas (126). Entretanto, diversos 

fatores podem influenciar negativamente esse equilíbrio hemostático, levando a 

estados de hipo ou hipercoagulabilidade (140). A obesidade é um dos principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de eventos pró-trombóticos pela 

hiperatividade plaquetária; aumento da expressão dos fatores VII, VIII, IX, XII e FvW; 

maior atividade do fibrinogênio e do PAI‐1; e está inversamente associada aos níveis 

de t-PA (141, 142). 

Além disso, sabe-se que o EM é capaz de estimular a vias de coagulação e 

fibrinólise (67, 68), com ativação plaquetária, liberação dos fatores VIII, FvW e 

fibrinogênio, assim como de t-PA (66). Adicionalmente, o EM é um dos responsáveis 

pela ativação do SRA, aumentado a produção de Ang II (13, 14), que por sua vez, é 

capaz de sensibilizar plaquetas, induzir a expressão do FT e estimular a produção 

de PAI-1 (143, 144). Nesse contexto, sabendo que obesidade apresenta riscos de 

eventos pró-trombóticos (145) e, que estudos já demonstraram que o bloqueio da 

interação Ang II - AT1R tem o potencial de inibir a expressão do fator tecidual e de 

modular seu efeito pró-coagulante (144), torna-se necessária a investigação desse 

bloqueio farmacológico em situações de estresse, especialmente, em indivíduos sob 

alto risco cardiovascular para que se possa contribuir para um melhor prognóstico 

dessa população. 
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3. LACUNA CIENTÍFICA 

 

Considerando que o risco de eventos aterotrombóticos em situações 

estressantes aumenta em até duas vezes quando o indivíduo já apresenta algum 

fator de risco, como a obesidade, torna-se necessária a investigação de alternativas 

que contribuam para melhoria da saúde dessa população. Acredita-se que a 

estimulação da via Ang II - AT1R seja um dos principais contribuintes para os efeitos 

pró-trombóticos associados ao estresse mental em indivíduos com obesidade, visto 

que os níveis da Ang II encontram-se exacerbados nesse grupo de indivíduos. 

Desse modo, espera-se que o bloqueio do AT1R favoreça um perfil antitrombótico 

em indivíduos com sobrepeso/obesidade, mesmo em condições de estresse. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

Determinar em indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I, os efeitos do 

bloqueio AT1R sobre variáveis hemostáticas antes, durante e após o estresse 

mental. 

 

4.2. Objetivos específicos 

Determinar em indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I, os efeitos do 

bloqueio AT1R antes, durante e após o estresse mental sobre as seguintes 

variáveis: 

I. Tempo de protrombina (TP) 

II. Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) 

III. Concentrações de nitrito 

IV. Variáveis hemodinâmicas 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Amostra 

Foram recrutados e avaliados 14 homens adultos com sobrepeso/obesidade 

grau I. Todos os participantes do presente estudo foram selecionados por mídia 

impressa ou eletrônica e atenderam aos seguintes critérios de inclusão: idade entre 

20 e 50 anos; sexo masculino; índice de massa corporal entre 25 kg/m2 e 35 kg/m2; 

não tabagistas; ausência de quaisquer doenças crônicas (hipertensão, diabetes, 

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

anormalidades músculo-esqueléticas; não praticar atividade física regularmente 

(exercício com duração ≥ 30 minutos, três vezes por semana); e não fazer uso 

regular de medicamentos.  

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).  

 

5.2. Protocolo  

O protocolo deste estudo consiste em um ensaio clínico randomizado, 

cruzado, cego e controlado por placebo, composto por três visitas ao Laboratório de 

Ciências do Exercício (LACE), com intervalo mínimo de sete dias entre elas. Durante 

a primeira visita, os indivíduos realizaram anamnese e exames bioquímicos para 

confirmação dos critérios de inclusão, enquanto no segundo e terceiro dias os 

voluntários realizaram as sessões experimentais (placebo ou bloqueio AT1R). 

Durante as sessões experimentais foram administrados, por via oral, um 

comprimido de placebo (PL, comprimido de amido) ou bloqueador do AT1R 

[olmesartana (OLM), 40mg]. A PA e FC foram medidas durante todo o protocolo 

experimental. Amostras de sangue venoso da fossa cubital do braço dominante dos 

participantes foram coletadas para a determinação dos biomarcadores hemostáticos 

no momento basal, durante o teste de EM e 60 minutos após EM. 
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5.2.1. Exames bioquímicos 

Foi solicitada aos participantes uma avaliação bioquímica basal, em que as 

coletas de sangue foram realizadas após jejum de 12 horas, para a realização das 

seguintes dosagens: hemograma completo (contagem automatizada; Dym 3500R, 

Aboott Laboratories, Chicago, Illinois, EUA), glicemia de jejum, colesterol total, HDL-

colesterol, triglicerídeos (química seca; Vitros, Ortho-Clinical Diagnostics, New 

Jersey, EUA) e insulina (quimioluminescência).  

Os valores de VLDL-colesterol foram baseados nos valores de triglicerídeos 

(VLDL-c = triglicerídeos/5) e LDL-colesterol foram calculados com base nos valores 

de triglicerídeos, colesterol total e HDL-colesterol pela fórmula de Friedewald [LDL-c 

= (CT – HDL-c) - (triglicerídeos/5)]. A associação entre TG e HDL-c, que pode indicar 

o balanço entre o risco e a proteção lipoproteica em DCV, foi avaliada através do 

índice aterogênico plasmático (IAP), calculado pela fórmula: log [TG(mmol)/HDL-

c(mmol)]. A avaliação da resistência insulínica foi realizada a partir do HOMA-IR 

(Homeostasis model assessment-insulin resistance), calculado pela fórmula: insulina 

(mU/mL) x glicemia de jejum(mmol/L)/22,5. 

 

5.2.2. Avaliação clínica 

A avaliação clínica dos pacientes foi composta pela aferição da PA de 

repouso pelo método semi-automático (HEM-742INT, Omeron Healthcare, Kyoto, 

Japan) e pelas medidas antropométricas (peso e altura), avaliadas em uma balança 

antropométrica (Welmy 110CH, Santa Bárbara d’Oeste, Brasil), para o cálculo do 

IMC. Quanto às medidas de PA, foram realizadas duas aferições em cada braço na 

posição sentada, com um intervalo de, no mínimo, 5 minutos entre elas. Os valores 

de PA de repouso foram gerados após cálculo da média das quatro aferições (146). 

 

5.2.3. Sessões experimentais  

As sessões experimentais foram realizadas pela manhã em um ambiente 

silencioso, escuro e com temperatura controlada (22-24°C). Os participantes foram 

orientados a seguir uma dieta pobre em alimentos com alto teor de nitrito e nitrato 

(indicada pelo nutricionista do laboratório) e não realizar exercícios físicos por 24 

horas (Anexo III), abster-se de álcool e cafeína por 48 horas, além de realizar o 

desjejum com uma refeição leve em até duas horas antes das sessões 
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experimentais. Após a chegada do voluntário, foi feita a aferição da PA com o 

indivíduo sentado e, em seguida, o mesmo foi orientado a deitar em decúbito dorsal 

em uma maca para devida instrumentalização. Nesse momento, foi administrado por 

via oral um comprimido de placebo (PL, comprimido de amido) ou bloqueador AT1R 

(OLM, 40mg) e foi posicionado o cateter endovenoso na fossa cubital do braço 

dominante dos participantes para coleta de sangue e posterior avaliação dos 

biomarcadores hemostáticos. Após 120 minutos da administração oral, foi feita a 

primeira coleta de sangue e, após 10 minutos de repouso, o protocolo de EM foi 

iniciado, com duração de 10 minutos. A segunda coleta de sangue foi realizada 

durante o teste de EM e, a terceira foi realizada 60 minutos após EM. Vale ressaltar 

que devido à dificuldade da realização do acesso venoso de dois participantes, 

esses foram avaliados somente quanto às variáveis hemodinâmicas. 

 

 

Figura 5. Desenho experimental. Escala de tempo em minutos. Setas pretas indicam os momentos 
de coleta de sangue venoso. AT1R, receptor tipo 1 de angiotensina II; EM, estresse mental.  

 

5.2.4. Variáveis hemodinâmicas 

Durante toda a sessão experimental, a PA foi verificada continuamente, 

batimento a batimento, por meio de um sistema não-invasivo no dedo médio 

(Finometer, Finapres Measurement Systems, Arnhem, Holanda), enquanto a FC foi 

registrada pelo eletrocardiograma. Todos os sinais foram obtidos em 1000 Hz de 

frequência e digitalizados pelo sistema de aquisição de dados PowerLab 

(ADInstruments, Sydney, Austrália) e, simultaneamente, analisados pelo software 

LabChart 7 (ADInstruments, Sydney, Austrália). 

 

5.2.5. Bioimpedância 

A avaliação da composição corporal dos participantes foi avaliada por 

bioimpedância, que consiste na análise bioelétrica de impedância. Essa medida 
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prediz os percentuais de massa gorda, massa magra e volume total de água 

(extracelular e intracelular) do corpo. Dois eletrodos são posicionados no metacarpo 

e metatarso, que descarregam uma corrente elétrica de 50kHz gerada por uma fonte 

externa (Quantum II – Body Composition Analyzer, Clinton Township MI, EUA).  A 

corrente gerada é detectada por outros dois eletrodos, posicionados no punho e no 

tornozelo, avaliando a variação da frequência inicial. Os dados de impedância e 

reactância fornecidos pela fonte são analisados no software RJL Systems Body 

Composition (Clinton Township, MI, EUA). 

 

5.2.6. Estresse mental  

Foi aplicado o teste de EM conflito palavra-cor (Stroop Color Word Test) (72) 

adaptado (Figura 1), que consiste na projeção sucessiva de nomes de cores e os 

voluntários, ao invés de ler as palavras, devem dizer de forma ágil e em voz alta qual 

a cor preenche a letra da palavra escrita (conflito visual). Além disso, os 

participantes ouviram vozes que repetem nomes de outras cores diferentes das 

observadas, em fones de ouvido (conflito auditivo). As sessões de EM tiveram 

duração de 10 minutos: dois minutos de registro de medidas basais, cinco minutos 

do teste conflito palavra-cor e três minutos de recuperação. A avaliação do estresse 

perceptível foi feita por uma escala semi-quantitativa que varia de 0 a 4, onde 0 = 

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

extremamente estressante.  

 

5.2.7. Concentrações de nitrito  

Os níveis plasmáticos de óxido nítrico foram avaliados indiretamente a partir 

das concentrações de nitrito nas amostras dos participantes através do Analisador 

de NO (NOA, Nitric Oxide Analyzer Sievers), modelo 280i (GE Analytical 

Instruments, Colorado, EUA). A detecção é realizada por quimioluminescência a 

partir da reação entre os gases óxido nítrico e ozônio: 

 

NO + O3 → NO2
● + O2 

NO2
● → NO2 + hѵ 

NO2 = radical livre; hѵ = luz 
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A formação do radical dióxido de nitrogênio (NO2) é detectada por um 

fotomultiplicador vermelho-sensível termoeletricamente resfriado em um espectro de 

luz próximo ao infravermelho. A identificação é transformada em milivolts (mV) no 

software Liquid v.3.2, que integra os picos gerados e calcula a concentração das 

amostras. O método se baseia na mensuração de nitrito resultante da oxidação do 

NO. Utiliza-se, inicialmente, um agente redutor (1% wt/vol de NaI ou KI em ácido 

acético) para conversão do nitrito em NO. Posteriormente, 20μL de soro humano 

desproteinizado em 5 mL de solução de tri-iodeto acidificado é injetado na câmara 

de vidro selada do equipamento. Assim, o gás produzido pela reação do nitrito com 

a solução ácida de iodeto será o NO, que reage com o ozônio após ser levado por 

um fluxo contínuo de gás nitrogênio até outra câmara. Para conversão da medida 

mV em concentrações de μM foi realizada uma curva padrão com valores medidos 

em duplicata em diferentes concentrações de nitrito de sódio (NaNO2) (Sigma-

Aldrich, Missouri, EUA). 

 

5.2.8. Variáveis hemostáticas  

 

Tempo de protrombina 

O tempo de protrombina (TP) foi utilizado para determinar a atividade da via 

extrínseca da coagulação. O tempo de coagulação foi registrado em segundos (valor 

de referência: 10 a 14 segundos), assim como em percentual do normal (Quick) e 

em razão normalizada internacional (RNI). A RNI é calculada pela fórmula: (tempo 

de reação da amostra do paciente / tempo de reação do pool de plasma normal)ISI 

dados em segundos, de acordo com a calibração do equipamento. Esta análise é 

realizada com a adição de um combinado de tromboplastina (fator tecidual) e cálcio 

(HemoStat Thromboplastin-SI, InVitro Diagnóstica, Minas Gerais, Brasil) em plasma 

citratado livre ou pobre em plaquetas. Assim, ocorre a recalcificação do plasma, 

ativação do fator Xa e, consequentemente, formação de trombina e de um coágulo 

de fibrina insolúvel. O teste para avaliar o tempo para formação do coágulo foi 

realizado de acordo com as instruções do fabricante em um coagulômetro HumaClot 

Jr. (Human GmbH Max; Wiesbaden, GER). 
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Tempo de tromboplastina parcial ativada 

O tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) foi utilizado para 

determinar a atividade da via intrínseca da coagulação. Esta análise é realizada com 

a adição de um ativador plasmático (ácido elágico) e fosfolipídios (HemoStat aPTT-

EL, In Vitro Diagnóstica, Minas Gerais, Brasil) em plasma citratado livre ou pobre em 

plaquetas. Após incubação para ativar o plasma, é adicionado cloreto de cálcio 

(CaCl2) para recalcificação e a formação do coágulo é cronometrada. O tempo para 

formação do coágulo foi registrado em segundos (valor de referência: 25 a 35 

segundos) e razão entre o tempo de reação da amostra e o tempo de reação do pool 

de plasma normal em segundos, realizados de acordo com as instruções do 

fabricante em um coagulômetro HumaClot Jr. (Human GmbH Max; Wiesbaden, 

GER). 

 

5.3. Análise estatística 

Os dados foram apresentados sob a forma de média ± desvio padrão da 

média. Para verificação da distribuição da normalidade das variáveis foi realizado o 

teste Shapiro-Wilk e a homocedasticidade pelo teste de Levene. As correlações de 

Pearson ou Spearman foram utilizadas de acordo com a variável paramétrica/não-

paramétrica analisada. Foi utilizado o teste ANOVA two-way para comparar as 

respostas entre as sessões e momentos, quando encontrado diferenças 

significativas, foram realizados os procedimentos post-hoc de Fisher (LSD). A 

significância estatística foi considerada quando P≤0,05. Todas as análises foram 

realizadas através do programa Statistica (StatSoft, Inc. 2011, STATISTICA 

10.0,USA). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Caracterização da amostra 

Participaram do estudo 14 voluntários do sexo masculino, com idade 27 ± 7 

anos. As variáveis antropométricas e metabólicas estão descritas na Tabela 2. 

Conforme esperado, os voluntários apresentaram IMC maior que 25,0 kg/m² e menor 

que 34,9 kg/m², caracterizando a condição de sobrepeso/obesidade grau I. 

 

Tabela 2. Variáveis antropométricas, hemodinâmicas e metabólicas. 

Variáveis N (14) 

Idade (anos) 27 ± 7 (20 – 46) 

Peso (kg) 92,2 ± 10,3 (73 – 109) 

Altura (cm) 175 ± 0,08 (158 – 193) 

IMC (kg/m²) 29,8 ± 2,6 (26,7 – 34) 

Gordura corporal (%) 32,3 ± 3,2 (27,7 – 37,4) 

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

PAS (mmHg) 123 ± 7 (107 – 133) 

PAD (mmHg) 81 ± 8 (68 – 94) 

Frequência cardíaca (bpm) 71 ± 9 (56 – 84) 

Glicose (mg/dL) 88,0 ± 7,5 (77 – 104) 

Insulina (µUI/mL) 12,4 ± 6,0 (6,33 – 23,34) 

HOMA-IR 2,98 ± 1,42 (1,46 – 5,30) 

Colesterol total (mg/dL) 186,2 ± 41,1 (138 – 256) 

HDL (mg/dL) 41,6 ± 7,7 (34 – 61) 

LDL (mg/dL) 119,3 ± 35,4 (63 – 184) 

VLDL (mg/dL) 25,1 ± 8,9 (13 – 44) 

TG (mg/dL) 115,7 ± 55,3 (17 – 220) 

IAP  0,02 ± 0,32 (-0,80 – 0,45) 

Dados estão apresentados como média ± desvio padrão da média (mínimo – máximo); 
IMC, índice de massa corporal; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial 
diastólica; HDL, lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade; 
VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade; TG, triglicerídeos; IAP: índice aterogênico 
plasmático. 
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6.2. Estresse mental 

Em condições basais, variáveis hemodinâmicas PAS, PAD, PAM e FC não 

apresentaram diferenças entre as sessões experimentais. Houve um aumento 

significativo de PAS, PAD, PAM e FC (p<0,05 vs. basal) durante o EM em ambas as 

sessões. Na recuperação, essas variáveis retomaram a valores similares aos basais 

(p<0,05 vs. EM) em ambas as sessões, como descrito na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Efeitos do estresse mental sobre as variáveis hemodinâmicas em 

homens com sobrepeso/obesidade grau I. 

 Estresse mental 

Variáveis Basal Durante Recuperação 

Placebo    

PAS 123 ± 2 137 ± 3* 125 ± 3† 

PAD 76 ± 2 89 ± 3* 77 ± 2† 

PAM 92 ± 2 105 ± 3* 93 ± 2† 

FC 62 ± 2 76 ± 3* 65 ± 2† 

Bloqueio AT1R    

PAS 120 ± 2 135 ± 2* 124 ± 2† 

PAD 76 ± 3 88 ± 2* 76 ± 2† 

PAM 91 ± 2 104 ± 2* 92 ± 2† 

FC 64 ± 2 77 ± 3* 65 ± 3
†
 

Os resultados são expressos em média ± desvio-padrão. (*) p<0,05 vs. basal; (†) p<0,05 vs. 
durante EM (n=14). AT1R: receptor tipo 1 de angiotensina II; PAS: pressão arterial sistólica; 
PAD: pressão arterial diastólica; PAM: pressão arterial média; FC: frequência cardíaca.  

 

6.3. Óxido nítrico 

A mensuração de óxido nítrico foi feita indiretamente através da medida de 

nitrito plasmático. As concentrações de nitrito foram semelhantes entre as sessões 

no momento basal (Placebo, 0,48 ± 0,04 vs. Bloqueio AT1R, 0,44 ± 0,03; p=0,07). 

Na sessão placebo, os níveis de nitrito diminuíram significativamente em resposta ao 

EM (Basal, 0,49 ± 0,04 vs. EM, 0,43 ± 0,03 µM; p=0,02), retornando a valores 

similares aos basais 60 minutos após o EM (Basal, 0,48 ± 0,04 vs. Pós-EM, 0,45 ± 

0,03 µM; p=0,14). Não foram observadas alterações ao longo da sessão com 

bloqueio do AT1R (Basal, 0,44 ± 0,03 vs. EM, 0,47 ± 0,02 µM; p=0,29. Basal, 0,44 ± 
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0,03 vs. Pós-EM, 0,46 ± 0,03 µM; p=0,37. EM, 0,47 ± 0,02 vs. Pós-EM, 0,46 ± 0,03 

µM; p=0,87) (Figura 6). 

 

Figura 6. Concentração de nitrito plasmático nos momentos basal, durante estresse mental (EM) e 60 

minutos após o estresse mental (Pós-EM), das sessões placebo e bloqueio AT1R (n=12). (*) p=0,02 
vs. Basal. AT1R: receptor tipo 1 de angiotensina II. 
 

6.4. Hemostasia 

A hemostasia foi avaliada pelo tempo de protrombina (TP) e tempo de 

tromboplastina parcial ativada (TTPa). Não foram observadas diferenças basais 

significativas para TP segundos (Placebo, 16,84 ± 0,46 vs. Bloqueio AT1R, 16,03 ± 

0,57; p=0,13) e RNI (Placebo, 1,29 ± 0,04 vs. Bloqueio AT1R, 1,26 ± 0,04; p=0,45) 

entre as sessões experimentais. Entretanto, houve uma redução de TP em 

segundos, 60 minutos após o EM na sessão placebo (Basal, 16,84 ± 0,46 vs. Pós-

EM, 15,43 ± 0,46; p=0,01). A sessão com bloqueio AT1R apresentou maiores 

valores para TTPa nos momentos basal (Segundos: Placebo, 28,78 ± 1,64 vs. 

Bloqueio AT1R, 38,27 ± 2,43; p<0,01. Razão: Placebo, 0,95 ± 0,05 vs. Bloqueio 

AT1R, 1,39 ± 0,08; p<0,01), durante o EM (Segundos: Placebo, 27,66 ± 1,47 vs. 

Bloqueio AT1R, 35,49 ± 2,11; p<0,01. Razão: Placebo, 0,90 ± 0,05 vs. Bloqueio 

AT1R, 1,25 ± 0,08; p<0,01) e 60 minutos após EM (Segundos: Placebo, 24,53 ± 1,39 

vs. Bloqueio AT1R, 37,85 ± 2,88; p<0,01. Razão: Placebo, 0,80 ± 0,04 vs. Bloqueio 

AT1R, 1,23 ± 0,06; p<0,01). Além disso, foi observado uma redução de TTPa em 

razão 60 minutos após o EM nas sessões placebo (Basal, 0,95 ± 0,05 vs. Pós-EM, 

0,80 ± 0,04; p=0,05) e com bloqueio AT1R (Basal, 1,39 ± 0,08 vs. Pós-EM, 1,23 ± 

0,06; p=0,05). Esses resultados estão demonstrados na Figura 7. 
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Figura 7. Tempo de protrombina (TP) em segundos (A) (n=9) e RNI (B) (n=10) e tempo de 

tromboplastina parcial ativada (TTPa) em segundos (C) (n=10) e razão (D) (n=9), nos momentos 
basal, durante estresse mental (EM) e 60 minutos após o estresse mental (Pós-EM), das sessões 
placebo e bloqueio AT1R. (*) p<0,05 vs. Basal. (†) p<0,01 vs. Placebo. AT1R: receptor tipo 1 de 
angiotensina II. 
 

As variáveis hemostáticas no momento basal das sessões experimentais 

também foram correlacionadas com o índice aterogênico plasmático (IAP). Somente 

o resultado entre TP e o IAP da sessão placebo apresentou uma correlação negativa 

significativa (r=-0,68; p=0,04), enquanto as demais correlações não foram 

significativas (p>0,05), como demonstradas na Figura 8. 
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Figura 8. Correlações entre os tempo de protrombina (TP) em RNI (A, B) e tempo de tromboplastina 
parcial ativada (TTPa) em razão (C, D), com o índice aterogênico plasmático (IAP), nas sessões 
placebo e bloqueio AT1R (n=9). AT1R: receptor tipo 1 de angiotensina II. 

 

 As respostas das variáveis hemostáticas ao estresse mental foram 

correlacionadas com a resposta do nitrito plasmático ao estresse em ambas as 

sessões experimentais. As respostas foram calculadas a partir dos deltas entre os 

momentos basal e durante o estresse mental. Os resultados dessas correlações não 

foram significativos para TP em ambas as sessões. No entanto, houve uma 

correlação positiva significativa (r=0,74; p=0,02) para TTPa na sessão com bloqueio 

AT1R. Esses resultados estão demonstrados na Figura 9. 
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Figura 9. Correlações entre as respostas dos tempos de protrombina (TP) em RNI (A, B) e de 

tromboplastina parcial ativada (TTPa) em razão (C, D), com as respostas do nitrito plasmático ao 
estresse mental, nas sessões placebo e bloqueio AT1R (n=9). AT1R: receptor tipo 1 de angiotensina 
II. 
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7. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo buscou investigar o bloqueio AT1R como uma alternativa 

para minimizar os efeitos deletérios do estresse mental sobre a hemostasia em 

indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I. Desta forma, os principais achados do 

estudo sugerem que o bloqueio AT1R: 1) impede a redução da concentração de 

nitrito durante o EM; 2) impede a redução de TP segundos 60 minutos após o EM; e 

3) aumenta os valores do TTPa em segundos e razão, independente da condição de 

estresse. Além disso, uma associação negativa entre os valores basais de TP e 

índice aterogênico e uma associação positiva entre as respostas de concentração de 

nitrito e TTPa foram observadas em resposta ao EM 

Uma vez que o EM é um importante fator de risco no desenvolvimento e 

progressão de DCV, métodos padronizados e controlados para indução de EM, 

permitem estudar seus efeitos sobre o sistema cardiovascular, com base em 

respostas fisiológicas e bioquímicas (147). O teste aplicado no presente estudo 

(Stroop Color Word Test adaptado) foi capaz de gerar aumento da PA e FC similar 

em ambas as sessões experimentais, indicando que as repercussões 

hemodinâmicas em resposta ao EM tiveram a mesma magnitude em ambas as 

sessões. Estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa, utilizando o mesmo 

protocolo de EM, observaram resultados semelhantes em indivíduos saudáveis (74), 

com síndrome metabólica (148) e em indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I 

(149). Da mesma forma, Caslin et al. demonstrou que o EM agudo é capaz de 

aumentar a FC e a produção de catecolaminas em indivíduos obesos e não obesos, 

indicando a ativação simpática em resposta ao estímulo (150).  

Sabe-se que a exposição aguda ao EM pode gerar disfunção endotelial 

transitória em indivíduos saudáveis e sob risco cardiometabólico (10, 74). Rocha et 

al. demonstraram em indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I, que o EM agudo 

reduziu a função vascular dependente do endotélio, avaliada pela dilatação mediada 

pelo fluxo (DMF), e observaram aumento de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) e de proteínas carboniladas, indicando aumento de estresse 

oxidativo. Contudo, também demonstraram o bloqueio AT1R possui um efeito 

antioxidante, sendo capaz de atenuar essas respostas ao EM (111). Considerando 

que o NO é a principal substância vasodilatadora produzida pelo endotélio e que o 
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desequilíbrio redox pode influenciar na sua biodisponibilidade; o presente estudo 

evidenciou uma redução do nitrito plasmático, como mensuração indireta do NO, em 

condições de EM na sessão placebo. No entanto, o bloqueio AT1R foi capaz de 

impedir essa redução do NO durante o EM. Sugerindo que houve uma redução dos 

fatores que levam à disfunção endotelial (151). 

O desequilíbrio da homeostase redox parece estar associado ao aumento da 

expressão e ativação da NADPH oxidase em decorrência da hiperativação do eixo 

clássico do SRA, em indivíduos com sobrepeso e obesidade grau I (97) e sob 

condições de EM, leva ao aumento da produção de EROs (16). O aumento da 

produção de ânion superóxido no meio intracelular, sobrepondo o caráter 

antioxidante (152), é capaz de inibir a expressão de eNOS e levar ao seu 

desacoplamento (153, 154). Esse fenômeno possibilita a intensificação da produção 

de ânion superóxido e peróxido de hidrogênio, diminuindo a biodisponibilidade NO, 

convertendo-o em peroxinitrito, que está associado ao aumento davasoconstrição 

(154, 155). Além disso, sabe-se que o NO participa na inibição da adesão, ativação 

e agregação plaquetária, impedindo a formação de trombos (156). 

No presente estudo foi possível observar o que os valores do TTPa em 

segundos e razão foram maiores na sessão bloqueio AT1R do que na sessão 

placebo durante todo o protocolo, indicando que o fármaco parece contribuir no perfil 

antitrombótico nesses indivíduos. Além disso, foi verificada uma redução do TTPa 

em razão e TP em segundos, 60 minutos após o EM em comparação com o 

momento basal na sessão placebo. Esse resultado sugere que o EM induz uma 

resposta pró-trombótica e que o bloqueio AT1R parece impedir essa resposta 

deletéria. Dessa forma, sugerimos que o bloqueio AT1R promoveu um caráter 

protetor à eventos trombóticos em condições de estresse. 

Os medidas de TP e TTPa avaliam as vias extrínseca e intrínseca, 

respectivamente, da cascata de coagulação. A mensuração desses tempos 

determina o período entre a ativação dos fatores de coagulação, com sua 

propagação e amplificação até a formação das redes de fibrina; e são amplamente 

utilizados no diagnóstico laboratorial de algumas coagulopatias (138). Sabendo que 

indivíduos com excesso de peso apresentam aumento da expressão de fatores de 

coagulação e capacidade fibrinolítica prejudicada (142, 157), as situações de 

estresse, que também levam à alterações hemostáticas, podem apresentar maiores 
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riscos de desenvolverem síndromes coronarianas agudas (SCA) (158). Já foi 

observado que os sintomas envolvidos nas SCA, que decorrem da desestabilização, 

ruptura e oclusão do vaso por uma placa coronariana (68, 159), podem ocorrer em 

até duas horas após eventos estressantes (160-162).  

O perfil pró-trombótico desencadeado pelo EM agudo já foi previamente 

demonstrado em saudáveis pelo aumento dos fatores FvW, VII, VIII e XII e 

fibrinogênio, sugerindo que o EM pode afetar ambas as vias da coagulação (163-

167). Contudo, um estudo realizado por von Känel et al. não encontrou diferenças 

significativas para TP e TTPa em resposta ao EM (164). No entanto, corroborando 

os nossos achados, Boer et al. observaram uma tendência de redução do TP, 

indicando maior coagulabilidade ao estresse (168), e Austin et al. demonstraram que 

o estresse foi capaz de reduzir TTPa e indicou uma redução do TP também em 

resposta ao EM (169). Embora alguns estudos corroborem os nossos achados, é 

importante ressaltar as diferenças nos protocolos de EM quanto ao tipo do teste de 

EM e ao tempo de exposição dos participantes, o que, pelo menos em parte, podem 

justificar a discrepância dos achados na literatura. Vale ressaltar ainda que, além de 

atuar na hemostasia secundária, alterando os fatores da coagulação, o EM também 

é responsável por levar à ativação plaquetária e de impedir a fibrinólise prejudicando 

a liberação de t-PA (158, 170). 

Como já mencionado, tanto o EM quanto o excesso de peso estão 

associados ao aumento da produção de Ang II (12-14). Nesse contexto, a Ang II 

quando se liga ao AT1R, pode atuar na ativação e agregação plaquetária (171), 

aumentar os níveis circulantes de FT e prejudicar a fibrinólise pela produção de PAI-

1 (172, 173). Entretanto, a eficácia dos inibidores da ECA e dos antagonistas dos 

receptores AT1 já foi demonstrada na redução da ativação da via extrínseca de 

coagulação, pela inibição da expressão do FT (174-176). O presente estudo buscou 

investigar se bloqueio AT1R poderia minimizar os efeitos deletérios à hemostasia em 

situações de estresse em uma população sob alto risco cardiovascular, como os 

indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I. Portanto, com os achados deste 

estudo, foi possível verificar o caráter antitrombótico que o bloqueio AT1R confere 

mesmo em situações de estresse nesses indivíduos. 

Além disso, sabe-se que para garantir a confiabilidade dos resultados dos 

exames laboratoriais é necessário que a fase pré-analítica de um laboratório seja 
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bem estabelecida e conduzida. Nesse sentido, uma importante recomendação para 

controlar a fase pré-analítica na obtenção do sangue, para avaliação das variáveis 

da coagulação, é fornecer com um ambiente controlado, em que minimizem as 

possibilidades de estresse físico e o estresse mental ao paciente (177). 

Adicionalmente, considerando que a olmesartana (bloqueador AT1R) é um 

importante medicamento utilizado no tratamento da hipertensão, a literatura (103) e 

o presente estudo demonstram que o bloqueio AT1R pode conferir um efeito 

antitrombótico. Dessa forma, é importante questionar se paciente faz uso crônico do 

medicamento, a fim de interpretar corretamente os resultados dos exames 

laboratoriais (178).  

Ainda sobre coagulação, foi observada uma correlação negativa entre os 

valores basais TP e o IAP na sessão placebo, indicando que quanto maior o IAP, 

maior o estado de hipercoagulabilidade. O IAP, calculado a partir de uma razão 

entre os níveis plasmáticos de triglicerídeos e HDL, é considerado um novo 

indicador de dislipidemias, um importante parâmetro associado à obesidade e 

preditor de risco para o desenvolvimento e progressão das DCV (179, 180). Sabe-se 

que elevados níveis de triglicerídeos estão associados a baixos níveis de HDL e 

altos níveis LDL e de moléculas pró-coagulantes (181), sendo essas o fator VII, fator 

X, trombina, fibrinogênio e PAI-1 (182). As lipoproteínas aterogênicas, LDL e VLDL, 

são capazes de estimular a liberação do FT e levar a ativação dos fatores de 

coagulação, enquanto a lipoproteína HDL apresenta uma atividade inibidora sobre a 

ativação dos fatores de coagulação por apresentar o TFPI presente em sua estrutura 

(183, 184). Essa íntima associação entre perfil lipídico pró-aterogênico e a ativação 

da cascata de coagulação nesses indivíduos poderia explicar a correlação negativa 

entre TP e IAP vista no presente estudo. 

Outro importante achado foi a correlação positiva entre as respostas ao EM 

do TTPa e do NO na sessão com bloqueio AT1R. Esse resultado indica que quanto 

maior a resposta de liberação do NO ao EM, mais prolongado é tempo para 

formação do coágulo devido à maior a resposta do TTPa. Estudos na literatura 

demonstram que o NO é uma importante substância que atua na inibição da adesão, 

ativação e agregação plaquetária (185, 186), o que permite retardar o tempo de 

coagulação e a formação de trombos. Nesse sentindo, a convergência dos 

presentes resultados com os achados da literatura, a respeito da função do NO na 
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hemostasia, permitem inferir que a ação antioxidante do bloqueio AT1R impediu a 

redução da biodisponibilidade dessa substância, resultaria em uma menor ativação 

dos fatores de coagulação, conferindo um carácter antitrombótico. 

Os resultados deste estudo devem ser interpretados considerando algumas 

limitações, como o número pequeno de voluntários, especialmente, para algumas 

variáveis plasmáticas analisadas (N=12). Outra importante limitação está associada 

ao não recrutamento de mulheres para evitar as alterações, já conhecidas, da 

função vascular pelos hormônios sexuais; assim, os presentes achados não 

permitem inferir que as mulheres apresentariam essas mesmas respostas. Da 

mesma forma, esses resultados podem não ser encontrados em indivíduos 

eutróficos. Por fim, embora o bloqueio AT1R não tenha sido testado, um estudo na 

literatura demonstra que 40 mg de telmisartana alcança 80% de inibição do AT1R 

(187). Sabendo que a telmisartana possui menor afinidade ao AT1R comparada à 

olmesartana, acredita-se que inibição realizada no presente estudo seja maior do 

que a alcançada com a telmisartana (188, 189). 

É importante destacar que as doenças do aparelho circulatório são as 

doenças de maior mortalidade no país e no mundo. Além disso, o estresse mental é 

um dos maiores problemas da sociedade, e as respostas e adaptações à sua 

exacerbação trazem consequências deletérias ao sistema cardiovascular. Alterações 

na homeostase do organismo de indivíduos com sobrepeso e obesidade, como em 

situações de estresse, podem influenciar negativamente o equilíbrio hemostático 

destes indivíduos, gerando um perfil aterotrombótico. Assim, medidas preventivas 

e/ou terapêuticas, como bloqueio do AT1R, são importantes para reduzir o risco de 

desenvolvimento e progressão de DCV em indivíduos com sobrepeso/obesidade 

grau I em condições estresse. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo nos permitem concluir que o estresse 

mental é capaz de reduzir a biodisponibilidade de NO e reduzir o tempo de 

protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada 60 minutos após EM. No 

entanto, o bloqueio AT1R aumenta o tempo de tromboplastina parcial ativada, bem 

como impede a redução do NO e do tempo de protrombina em resposta ao estresse 

mental. Estes achados sugerem que a angiotensina II seja um importante 

contribuinte da resposta hemostática após estresse mental agudo em homens com 

sobrepeso e obesidade grau I.  

Destaca-se, ainda, que os efeitos exercidos pelo bloqueio AT1R nas 

variáveis hemostáticas de indivíduos com sobrepeso/obesidade grau I devam ser 

considerados nas interpretações dos resultados laboratoriais de pacientes que 

fazem uso dessa medicação como anti-hipertensivo.  
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ANEXO I 

PARECER DE ACEITE DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
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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 
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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 da DMF, que aumenta o fluxo de sangue nos vasos do braço, 

através da utilização de um manquito de pressão no antebraço (semelhante a um 

aparelho de medir pressão). O estresse mental será realizado através do teste de 

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

cor da letra de palavras escritas, que serão projetadas em telas no teto da sala e que 

mudarão a cada três segundos. Além disso, por meio de um fone de ouvido serão 

ouvidas vozes que dizem nomes de cores diferentes das cores observadas na tela. 

Na primeira etapa do projeto, será realizada coleta de sangue da veia, antes da 

segunda avaliação dos vasos sanguíneos e duas vezes após a realização do teste 

de estresse mental. Este sangue será utilizado para as análises bioquímicas, 

celulares e moleculares a fim de melhor compreender alguns mecanismos envolvidos 

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

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

realizará, somando 504 mL ao final das quatro sessões experimentais. O sangue 

coletado será em quantidades suficientes, apenas, para realização das análises do 

presente projeto e o armazenamento do sangue em ultrafreezer poderá ocorrer até o 
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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, 



80 

 

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

Participando do estudo, os seus dados pessoais e as informações referentes a 

tratamentos e doenças anteriores e atuais serão anotados na ficha de dados da 

pesquisa por um dos médicos da equipe e será assegurado o sigilo destes dados. 

As informações obtidas estarão disponíveis para os participantes e poderão ser 

utilizadas neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado. Caso você 

apresente algum problema de saúde após a realização das visitas, a equipe médica 

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

realização dos exames ou até 24h após a última visita, através do contato telefônico 

descrito no cabeçalho do Termo de Consentimento. Os participantes da pesquisa 

que vierem a sofrer qualquer tipo de dano à saúde resultante de sua participação na 

pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento, tem direito à indenização, 

por parte dos pesquisadores e da Universidade Federal Fluminense, conforme 

previsto na Resolução CNS Nº 466 de 2012. 

Os principais benefícios do presente projeto são determinar se os radicais 

livres liberados durante situações de estresse mental ou emocional podem prejudicar 

os vasos sanguíneos, além de identificar novas moléculas envolvidas nesse 

processo. Esta pesquisa não traz benefícios diretos e imediatos a você, mas os 

achados encontrados poderão ser utilizados futuramente para auxiliar no 

desenvolvimento de medidas preventivas e/ou de tratamento, podendo diminuir o 

aparecimento de doenças cardíacas associadas ao estresse. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e 

participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato 

com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM/UFF), por email (ética@vm.uff.br) ou telefone (21 2629-9189), 

de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. 
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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   Assinatura do responsável pelo  

responsável legal       consentimento 

 

 

__________________________________      _______________________________ 

Testemunha nº 1                          Testemunha nº 2 
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ANEXO III 

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA O DIA DO EXPERIMENTO 

 

No dia anterior ao exame: 

 Realizar refeições leves (seguindo orientações abaixo); 

 Não ingerir bebida alcoólica; 

 Não utilizar nenhum medicamento incluindo vitaminas; 

 Não realizar atividade física, incluindo tarefas do lar e se possível no trabalho; 

 Ter uma boa noite de sono. 

 

ATENÇÃO!!! 

É muito importante que os alimentos listados abaixo NÃO sejam consumidos no dia 

anterior ao seu exame.  

Tabela 1: Lista dos alimentos proibidos: 

Hortaliças  Carnes 

Todas  Bacon 

  Presunto 

Frutas  Embutidos (linguiça, salsicha, salame...) 

Laranja  Carnes vermelhas 

Melão  Enlatados 

  Ovo 

Demais alimentos  Queijos processados 

Pizza congelada  Peixe em conserva 

Queijos amarelos   

Bebidas alcoólicas  Alimentos ricos em cafeína 

Ervas  Chocolate 

  Café 

Condimentos  Mate 

Ketchup  Coca-cola 

Mostarda  Chá preto 
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Tabela 2: Exemplo de alimentação a ser seguido no dia anterior ao exame: 

Café da manhã 

Leite desnatado puro / Iogurte light / Suco (qualquer fruta 
com exceção de laranja e melão) 

Pão/ torrada 

Requeijão/Queijo minas 

Lanche Qualquer fruta com exceção de laranja e melão 

Almoço 

Arroz/ macarrão (sem molho de tomate) 

Feijão 

Frango 

Lanche 

Leite desnatado puro / Iogurte light / Suco (qualquer fruta 
com exceção de laranja e melão) 

Pão/ torrada 

Requeijão/Queijo minas 

Jantar 

 

Arroz/ macarrão (sem molho de tomate) 

Feijão 

Frango 

Ceia Qualquer fruta com exceção de laranja e melão 

 

No dia do exame: 

 Não ingerir alimentos imediatamente do experimento (até 2h antes); 

 Alimentação: desjejum leve (seguir quadro abaixo); 

 Os alimentos listados na tabela 1 NÃO poderão ser consumidos. 

 

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

de cada coluna: 

Leite desnatado (1 
copo) 

Pão francês (1 unidade) 
Requeijão (1 colher 
sopa) 

Suco de fruta (1 copo) Torrada (4 unidades) Queijo minas (1 fatia) 

Iogurte light (1 copo) 
Cream cracker (4 
unidades) 

Ricota (1 colher sopa) 

 Fruta (1 unidade ou fatia) 
Polenguinho light (1 
unidade) 

 No caso de dúvidas, entrar em contato (telefone: 2629-2403 ou 2629-2404). 


