
   

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Escola de Educação Física 
 

Programa de Pós Graduação em Ciências do Movimento Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeitos do exercício físico no sistema hemostático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerri Luiz Ribeiro 

 

 
 
 
 
 

Porto Alegre, 2007 

 



   

Prof. Jerri Luiz Ribeiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeitos do exercício físico no sistema hemostático 
 

 
 
 
Tese de doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Ciências do Movimento 
Humano da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 
 
Orientador: Prof. Dr. Álvaro Reischak 
de Oliveira 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Porto Alegre, 2007 

 



   

O presente documento configura-se na tese de doutorado do aluno Jerri Luiz Ribeiro 
que foi orientada pelo Prof. Dr. Álvaro Reischak de Oliveira do Programa de Pós 
Graduação em Ciências do Movimento Humano na Escola de Educação Física da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A tese está baseada nos trabalhos abaixo que 
estarão referidos no texto como estudos 1-4. Os estudos de números 2 e 3 foram 
desenvolvidos na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto em Portugal contando 
com a co-orientação do Prof. Dr. José Alberto Duarte dentro do Convênio de Cooperação 
entre a Universidade do Porto, a Universidade de São Paulo e Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. 
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1. Introdução 
 

O estudo da função endotelial e suas relações com o exercício tornaram-se objeto 

deste estudo a partir de inúmeras evidências de que o exercício regular diminui a 

progressão de doenças cardiovasculares, podendo ter implicações clínicas (5). Estas 

observações podem ser explicadas em parte por alterações na reatividade vascular.  

Recentemente, estudos têm observado que o exercício regular, pelo estímulo do 

endotélio, pode exercer efeitos benéficos na reatividade vascular. O endotélio é uma 

camada celular que cobre a superfície luminal dos vasos sangüíneos e protege a 

musculatura lisa dos mesmos. Em um estado saudável, ele contribui para o equilíbrio 

hemodinâmico; entretanto, se torna rapidamente disfuncional com a hipercolesterolemia, a 

diabetes ou com a exposição ao estresse provocado pela hipertensão ou pelo fumo em 

longo prazo (21). A função endotelial depende dos mecanismos responsáveis pela 

transmissão e transdução das informações hemodinâmicas para parede dos vasos (23) e um 

considerável progresso tem sido feito na determinação dos eventos de sinalização na 

superfície celular e os elementos genéticos regulatórios associados com as adaptações 

celulares ao estresse mecânico (10, 26). As células endoteliais são capazes de alterar a sua 

estrutura e propriedades mecânicas. Elas se alinham na mesma direção da força resultante 

do fluxo (11, 15) e estas alterações resultam na geração de um estresse intracelular. De 

acordo com este estresse, o endotélio vascular produz respostas, participando de forma 

ativa da regulação do tônus arterial, do sistema hemostático, do processo inflamatório e do 

fluxo sangüíneo (21).  

A atividade regulatória do endotélio vascular é bastante complexa, já que ele é 

responsável pela secreção de diversas substâncias com diferentes funções no controle da 

função vascular. Além de agir sobre as células musculares lisas (modulando o tônus 

vascular) e sobre os leucócitos (no início e na progressão de processos inflamatórios), o 



   

endotélio secreta importantes fatores da hemostasia. A regulação do tônus vascular 

dependente do endotélio é feita, principalmente, através da liberação de óxido nítrico 

(NO). Esta liberação pode ser provocada por um estresse de cisalhamento, devido ao 

aumento do fluxo sangüíneo, induzindo vasodilatação (18), além de inibição da adesão 

(25) e agregação plaquetárias (16).   

Outras investigações têm sido feitas sugerindo que o endotélio participa da 

regulação dos sistemas coagulante e fibrinolítico, controlando a hemostasia. Hemostasia é 

o mecanismo que estuda a trombose, a hemorragia e os fatores responsáveis pelo equilíbrio 

para manter a fluidez sangüínea (32). Com relação à coagulação, um importante fator 

regulatório é o complexo do fator VIII (FVIII). Esse complexo é composto por duas 

proteínas: o FVIII procoagulante e o fator von Willebrand (vWF) (1, 8). O FVIII circula, 

no plasma, formando um complexo não covalente com o vWF (33). O vWF é uma 

glicoproteína de estrutura multímera que é encontrada no plasma, nos -grânulos de 

plaquetas e no subendotélio vascular sendo sintetizado por células endoteliais e 

megacariócitos (28, 33). A atividade fibrinolítica é regulada, principalmente, pelo ativador 

de plasminogênio tecidual (t-PA) e pelo inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1 (PAI-

1) (30). O aumento da atividade fibrinolítica como conseqüência da atividade física é 

atribuída ao aumento da liberação de t-PA pelo endotélio vascular e à diminuição na 

atividade do PAI-1 (24, 30). 

O estudo dos efeitos do exercício no mecanismo hemostático também se tornou 

importante devido à necessidade de se entender as suas relações com a patogênese de 

distúrbios vasculares, já que o exercício parece modificar a sua atividade e progressão. 

Essa preocupação já foi demonstrada no início do século passado através de estudos que 

investigavam o estado hipercoagulável pós exercício (9). A partir disso, diversas 

investigações têm sido feitas sugerindo que o exercício regular modifica o sistema 



   

coagulante e fibrinolítico, porém muitos resultados são freqüentemente conflitantes devido 

às diferenças nos protocolos, estado de treinamento e de saúde dos indivíduos testados 

além dos métodos de análise. Existem evidências de que o exercício altera as três cascatas 

proteolíticas envolvidas na hemostasia: coagulação, fibrinólise e sistema complemento 

(13). 

Os desequilíbrios entre os sistemas de coagulação e fibrinolítico podem levar a um 

estado pró-trombótico. Além disso, a idade está associada com alterações adversas nestes 

sistemas indicando um estado trombofílico (31). Apesar da ativação dos sistemas 

coagulante e fibrinolítico após o exercício ter sido relatada, existe uma lacuna quanto à 

preocupação com o equilíbrio destes sistemas nesta situação.  A maioria dos estudos tem 

utilizado adultos como voluntários e, portanto, tem sido verificada a resposta destes 

sistemas em processo de disfunção endotelial induzida pela idade. Neste contexto, seria 

interessante verificar este processo em um sistema hemostático e endotelial maduro como 

nos adolescentes e distingui-lo dos adultos.   

Outra preocupação quanto ao equilíbrio hemostático pós-exercício acontece quanto 

ao tipo de exercício utilizado. Diversos protocolos, tipos e intensidades de exercício têm 

sido utilizados, porém, nenhum estudo investigou a resposta ao exercício excêntrico. Este 

tipo de contração possui uma demanda metabólica menor (2-4, 6) quando comparada à 

contração concêntrica, mas normalmente leva a um maior dano nas fibras musculares e 

uma maior resposta inflamatória (17, 19, 20). Além disso, foi demonstrado que o exercício 

excêntrico é mais lesivo aos músculos de jovens, principalmente em relação à inflamação e 

ao estresse oxidativo (12). A agressão deste tipo de exercício também afeta o endotélio 

vascular (27) que participa do processo inflamatório e hemostático. Além disso, o processo 

inflamatório parece ativar o sistema coagulante e inibir a fibrinólise (7, 14, 29). 



   

O sistema de coagulação também sofre influência do sistema sangüíneo ABO, pois 

os indivíduos do grupo O possuem uma concentração plasmática do fator VIII e vWF 

significativamente menor, em torno de 25%, quando comparados aos indivíduos dos outros 

grupos. Apesar de estas substâncias representarem um importante fator de risco para 

isquemia miocárdica e doenças tromboembólicas (22), ainda não se sabe se estes 

indivíduos respondem de forma diferente ao exercício. 

 

 

 

 

 

 

 



   

2. Revisão de literatura 

 

2.1 Estudo 1 

Efeitos do exercício e do treinamento físico na hemostasia (anexo 1) 
 

O estado hipercoagulante pós-exercício tem sido bem demonstrado, pois aumentos 

na atividade coagulante são freqüentemente registrados após diversos protocolos de 

exercício. Um dos efeitos agudos do exercício mais consistente é o aumento da atividade 

coagulante refletido pelo aumento da atividade do FVIII, dos marcadores TAT e F1+2. 

Esse aumento é intensidade dependente. Quanto aos efeitos crônicos, a atividade 

coagulante de repouso não se modifica com o treinamento. Os níveis de FVIII 

pósexercício, entretanto, são maiores em sedentários do que em treinados e os níveis de 

repouso de pacientes pós-infarto diminuem com o treinamento. A hiperfibrinólise 

provocada pelo exercício também está comprovada e, assim como a atividade coagulante, 

parece depender da intensidade. Foram registrados aumentos dos níveis de t-PA, u-PA, 

plasminogênio e diminuição dos níveis de PAI-1 após o exercício. Os níveis de repouso de 

t-PA de pessoas inativas é maior que em ativos e atletas. Além disso, pacientes pós-infarto 

apresentaram diminuição significativa dos níveis de PAI-1 após período de reabilitação 

física. Os dados mais controversos estão relacionados aos efeitos crônicos dos níveis de t-

PA. Enquanto estudos demonstram níveis maiores de t-PA em treinados comparados a 

sedentários, outros mostram o contrário. Resultados mais consistentes acerca dos efeitos do 

exercício no processo hemostático, incluindo atividades coagulante e fibrinolítica, ainda 

são necessários. Existe ainda carência quanto aos efeitos crônicos do exercício, tanto em 

relação aos benefícios na saúde quanto à influência na performance de atletas.  

Palavras-chave: Coagulação; fibrinólise; hemostasia; exercício; treinamento. 



   

3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo Geral 
  
 Verificar a resposta de marcadores do sistema hemostático ao exercício físico. 
 

3.2 Objetivos específicos 
 
 Verificar a resposta do sistema de coagulação e fibrinolítico ao exercício em 
adolescentes 
 
 Comparar as respostas do sistema de coagulação e fibrinolítico entre exercícios 
com maior e menor componente excêntrico 
 
 Comparar a resposta do fator von Willebrand entre indivíduos do grupo sangüíneo 
O e AB (não-O) 
 
   

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

4. Métodos 

4.1 Estudo 2 

Resposta hemostática ao exercício físico em adolescentes saudáveis 
(anexo 2) 

Este estudo verificou os efeitos de uma sessão de exercício nos parâmetros 

hemostáticos e fibrinolíticos em indivíduos jovens. A amostra foi composta de 10 meninos 

sedentários (13±0,5 anos, 55±11,3 kg, 165±7,4 cm), que não haviam se exercitado ou 

recebido qualquer medicação por, pelo menos, 2 semanas antes dos experimentos. Eles 

realizaram exercício do tipo “step” até a exaustão que consistia de ciclos de subidas e 

descidas com duração de 1 segundo cada.  Quando eles não conseguiam manter o ritmo, 

era permitida uma recuperação de 30 s para então recomeçar o exercício. A sessão era 

finalizada quando eles não conseguiam mais manter o ritmo, mesmo após a recuperação. 

Amostras de sangue eram coletadas antes, 0, 1 e 24 hs após a sessão para avaliar os 

seguintes parâmetros de coagulação e fibrinolíticos: plaquetas, tempo parcial de 

tromboplastina ativada (aPTT), tempo de protrombina (PT), fator VIII (FVIII:C), fator von 

Willebrand (vWF), fibrinogênio, complexo trombina-antitrombina (TAT), D-dímeros, 

inibidor do ativador do plasminogênio (PAI-1) e ativador do plasminogênio (t-PA). 

Imediatamente após o exercício exaustivo, plaquetas, aPTT, FVIII, vWF e t-PA estavam 

significativamente elevados em contraste com o PAI-1 que diminuiu significativamente até 

1 hora após o exercício. O FVIII e as plaquetas tiveram um considerável aumento 1 e 24 hs 

após o exercício, respectivamente. A maioria dos parâmetros avaliados retornou aos 

valores de base durante as primeiras 4 horas após o exercício. Tanto coagulação quanto 

fibrinólise foram ativadas pelo exercício exaustivo, porém em diferentes taxas com uma 

amplitude de resposta maior nos parâmetros fibrinolíticos. 

Palavras-chave: endotélio, coagulação, fibrinólise, exercício, meninos 



   

4.2 Estudo 3 

Exercício exaustivo com alto componente excêntrico induz resposta pró-
trombótica e hipo-fibrinolítica em meninos (anexo 3) 
 

A ativação da coagulação e fibrinólise após o exercício estão bem documentadas 

assim como sua relação com a intensidade. A contribuição, entretanto, do exercício 

excêntrico ainda não foi investigada. Vinte meninos com média de idade de 13 anos foram 

randomizados em dois grupos experimentais que realizaram exercício tipo “step” até a 

exaustão. O primeiro grupo (S/D) realizava o exercício com o mesmo ritmo de subida e 

descida (1 s cada), enquanto que o outro (S/DD) subia em 1 s e descia em 2 s, aumentando 

o componente excêntrico. Amostras de sangue foram coletadas antes, 0, 1 e 24 após a 

sessão de exercício. O fator VIII (FVIII), ativador do plasminogênio (t-PA), o inibidor do 

ativador do plasminogênio (PAI-1) e os D-dímeros foram avaliados como marcadores da 

coagulação e fibrinólise. Enquanto que a tendência à hipercogulabilidade foi equilibrada 

pelo aumento da fibrinólise no grupo S/D, o grupo S/DD demonstrou uma resposta pró-

trombótica e hipofibrinolítica. Conclui-se que o exercício excêntrico, além do dano 

muscular, também afeta as células endoteliais que perdem a capacidade de liberar 

quantidades suficientes de agentes fibrinolíticos. 

Palavras-chave: exercício, contração muscular, endotélio, coagulação, fibrinólise 

 

 

 

 

 



   

4.3 Estudo 4 

Efeitos dos grupos sangüíneos ABO na resposta do fator von Willebrand 
ao exercício (anexo 4) 
 

O indivíduos pertencentes ao grupo sangüíneo O possuem níveis significativamente 

menores do fator VIII (FVIII) e fator von Willebrand (vWF). Além disso, existem 

evidências de que os altos níveis dos fatores VIII e vWF representam um importante fator 

de risco para doenças isquêmicas e tromboembólicas. Neste estudo, os indivíduos 

realizaram 20 minutos de exercício numa intensidade 10% abaixo de 1º limiar ventilatório 

(limiar aeróbio) que correspondeu a 48% do consumo máximo de oxigênio (VO2máx). Os 

grupos foram comparados e os indivíduos do grupo não-O mostraram maiores níveis do 

vWF em repouso e após o exercício quando comparados ao grupo O. Além disso, a 

freqüência cardíaca máxima dos indivíduos do grupo não-O foi menor. 

Palavras-chave: coagulação, trombose, limiar ventilatório, consumo de oxigênio  

 
 
 
 
 
 
 



   

5. Conclusão 
 
 

 A literatura tem demonstrado uma tendência pró-trombótica do exercício em 

adultos, ou seja, uma ativação importante do processo de coagulação que poderia eliminar 

os efeitos do aumento da atividade fibrinolítica. Os adolescentes parecem estar protegidos, 

já que mostraram uma resposta fibrinolítica maior em relação à coagulação. Esse efeito 

protetor com relação à idade pode estar relacionado com uma melhor função endotelial. O 

contrário acontece quando se compara exercícios com maior e menor componente 

excêntrico. O último mostra uma resposta fibrinolítica menor deixando os adolescentes, 

mesmo com uma função endotelial mais madura, suscetíveis a um perfil mais 

trombogênico pós-exercício. O dano endotelial, o estresse oxidativo e resposta inflamatória 

podem ser diferenças importantes entre os dois tipos de exercícios causando o efeito no 

sistema hemostático. Os indivíduos dos grupos sangüíneos A e B parecem estar menos 

protegidos durante o exercício quando comparados com o grupo O. Eles demonstram 

maiores níveis do fator von Willebrand após o exercício concomitante com uma freqüência 

cardíaca máxima menor. Este último dado pode exigir um cuidado quando se prescreve o 

exercício através de predições da freqüência cardíaca máxima, pois pode superestimar a 

intensidade de treinamento. 
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7. Anexos 
 


