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RESUMO 

 

Sabe-se que a suplementação de nitrato pode reduzir a pressão arterial em 

várias populações. No entanto, o efeito do suco de beterraba na resposta pressórica 

pós-exercício não tem sido ainda estudado. O objetivo deste estudo foi verificar o efeito 

da suplementação de nitrato dietético, na forma de suco de beterraba, sobre a 

resposta pressórica pós-exercício em indivíduos com obesidade. Em um ensaio 

clínico randomizado do tipo cruzado, 14 homens, normotensos e com obesidade, 

foram aleatoriamente submetidos a três sessões experimentais: 1) suco de beterraba 

com exercício (SBE; 200ml com ≈ 800mg nitrato), 2) refresco de frutas industrializado 

com exercício (RFE; 200ml de bebida com baixo teor de nitrato), considerado o 

controle com exercício e 3) controle sem exercício (CON; 200ml de bebida com teor 

insignificante de nitrato). O exercício realizado foi do tipo aeróbio moderado, com 

intensidade de 50% da frequência cardíaca de reserva, e com duração de 40 minutos. 

A concentração de nitritos e nitratos plasmáticos totais (NOx) foi avaliada em quatro 

momentos: jejum (primeiro dia), 60 minutos (60min), 105 minutos (105min) e 165 

minutos (165min) após a ingestão das bebidas (sessão experimental). A pressão 

arterial (PA) ambulatorial de 24 horas (24h) foi avaliada por meio da monitorização 

ambulatorial da pressão arterial (MAPA). Para análise estatística dos dados, foi 

utilizado a ANOVA de medidas repetidas e ANOVA two-way com medidas repetidas 

(condição vs. tempo) para comparações de variáveis entre as sessões experimentais. 

Os resultados mostram que a concentração de NOx plasmático aumentou 

significativamente apenas na condição SBE em todos os momentos a partir de 60min, 

após a ingesta do suco de beterraba, em comparação com RFE e CON. A PA sistólica 

(PAS) ambulatorial reduziu ~ 5,3 mmHg (p < 0,05) durante as primeiras seis horas 

pós-exercício, resultando na redução da PAS em ~3 mmHg (p < 0,05), e da PA 

diastólica (PAD) em ~ 2 mmHg (p < 0,05) no período de 24h após a sessão SBE 

comparado às sessões RFE e CON. Em conclusão, o suco de beterraba potencializou 

a resposta na PA pós-exercício ambulatorial em homens com obesidade e 

normotensos. 

 

Palavras-Chave: Exercício; Hipotensão Pós-Exercício; Óxido nítrico; Beta vulgaris; 

Doenças cardiovasculares. 
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ABSTRACT 

 

It has been shown that nitrate supplementation may reduce blood pressure 

in several populations. However, the effect of beetroot juice on post-exercise blood 

pressure response has not yet been studied. The objective of this study was to verify 

the effect of dietary nitrate supplementation, in the form of beetroot juice, on post-

exercise blood pressure response in obese individuals. In a randomized, cross-over 

trial, 14 normotensive and obese men were randomly assigned to three experimental 

sessions: 1) beetroot juice with exercise (BJE, 200ml with ≈ 800mg nitrate), 2) fruit 

soda industrialized with exercise (FSE, 200ml of low-nitrate beverage), considered 

control with exercise and 3) control without exercise (CON, 200ml of drink with 

insignificant nitrate content). The exercise performed was of the moderate aerobic 

type, with intensity of 50% of the reserve heart rate and, lasting 40 minutes. The 

concentration of nitrites and total plasma nitrates (NOx) was evaluated at four 

moments: fasting (first day), 60 minutes (60min), 105 minutes (105min) and 165 

minutes (165min) after drinking (experimental session). And 24-hour ambulatory blood 

pressure (24h) was also evaluated through ambulatory blood pressure monitoring 

(ABPM). For statistical analysis of the data, we used repeated measurements ANOVA 

and two-way ANOVA with repeated measurements (condition vs. time) for 

comparisons of variables between the experimental sessions. The results show that 

the plasma NOx concentration increased significantly only in the BJE condition at all 

times from 60min after the intake of beetroot juice, compared to FSE and CON. 

Ambulatory systolic blood pressure (SBP) decreased ~ 5.3 mmHg (p <0.05) during the 

first six hours post-exercise, resulting in a reduction of SBP by ~ 3 mmHg (p <0.05), 

and diastolic blood pressure (DBP) at ~ 2 mmHg (p <0.05) in the 24-hour period after 

the BJE session compared to FSE and CON sessions. In conclusion, beetroot juice 

potentiated ambulatory post-exercise BP responses in obese and normotensive men. 

 

Key words: Exercise; Post-exercise hypotension; Nitric oxide; Beta vulgaris; 

Cardiovascular diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma condição patológica crônica e multifatorial, resultante 

da ingestão excessiva de calorias e de gasto energético reduzido, apresentando uma 

interação complexa entre os fatores genéticos, ambientais, culturais, psicológicos e 

fisiológicos1,2. Estima-se que, em 2015, 603,7 milhões de adultos estavam com 

obesidade em todo o mundo3. No Brasil, mais de 50% da população adulta 

apresentava sobrepeso e obesidade4. 

Na condição de obesidade, é comum ter excesso de adiposidade visceral, 

que está fortemente associado ao desenvolvimento de resistência insulínica (RI), 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2), doenças cardiovasculares (DCV) como a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), esteatose hepática, dislipidemias e câncer5,6. Essas 

condições reduzem a expectativa de vida, com consequências sociais e econômicas 

importantes, além de contribuir para taxas de mortalidade e morbidade significativas. 

A pressão arterial (PA) elevada (120-129 / <80 mmHg)7 ou HAS (130-139 ou 80-89 

mmHg)7 possui forte relação com a obesidade8. Alguns mecanismos no qual a 

obesidade pode levar a HAS incluem: vias neuro-humorais, função dos derivados do 

tecido adiposo (adipocinas e citocinas), funções metabólicas e modulação dos 

mecanismos pressores/ depressores9-11, que contribuem diretamente para o quadro 

de disfunção endotelial. 

Dessa forma, verifica-se a importância do tratamento não farmacológico na 

obesidade, por ser uma estratégia de baixo custo e como forma de prevenção e 

controle dos desequilíbrios metabólicos, entre eles a HAS, comum nesse público. 

Como parte principal desse tratamento, destaca-se a alimentação equilibrada 

associada com a prática regular do exercício físico, que podem proporcionar perda de 

peso substancial, contribuindo positivamente na composição corporal e na saúde 

desses indivíduos12. Em relação ao exercício físico, tem-se notado que uma única 

sessão dele produz agudamente uma redução pressórica pós exercício, sendo 

conhecido esse efeito como hipotensão pós-exercício (HPE)13. Portanto, a prática 

regular dele gera um ambiente anti-inflamatório14 e é uma excelente estratégia para o 

controle da PA15. Embora o mecanismo da hipotensão seja conhecido, a redução 

pressórica não é unânime nos estudos. Existem fatores que influenciam na magnitude 

e duração desse efeito como o tipo de exercício, sua intensidade e duração, bem como 
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as características da população estudada (idade, sexo e estágios pressóricos 

iniciais)16-18.  

Por outro lado, as estratégias dietéticas com atuação na saúde 

cardiovascular, como as substâncias vasodilatadoras (L-arginina e nitrato inorgânico), 

tem sido especulada devido o seu potencial na vasodilatação. Destaca-se dentre 

vários alimentos benéficos à saúde, os vegetais, que são componentes importantes 

em uma alimentação saudável, sendo fonte de vitaminas, minerais, compostos 

bioativos19 e, alguns são fontes de nitrato inorgânico (NO3
-)20. Mais recentemente, a 

atenção tem sido direcionada ao NO3
-, como um importante fitoquímico bioativo com 

propriedades cardioprotetoras21 que está presente em alguns vegetais, entre eles a 

beterraba (Beta vulgaris L.)22,23. 

Atualmente, estudos demonstram que, em específico, o NO3
- dietético, 

principalmente na forma de suco de beterraba, ou na forma de nitrato de sódio pode 

impactar positivamente no desempenho físico e na saúde24-26. Quanto à melhora de 

desempenho físico, ele pode aumentar o fluxo sanguíneo, melhorando a oxigenação 

muscular27, aumentando a tolerância ao exercício, reduzindo a PA e reduzindo o 

consumo de oxigênio no exercício28-30. Quanto aos aspectos relacionados à saúde, os 

estudos mostram, principalmente, seu efeito na redução da PA31,32. Lansley e 

colaboradores, afirmam que as reduções da PA e do consumo de oxigênio são 

atribuíveis principalmente ao elevado teor de NO3
- contido no suco de beterraba e não 

aos seus outros componentes33. 

Uma revisão sistemática clássica com metanálise mostrou que o NO3
- 

reduziu a PA sistólica (PAS) em 4,4 mmHg com diminuição relevante (-1,1 mm Hg) na 

PA diastólica (PAD)34. Outros estudos também mostraram o efeito hipotensivo do suco 

de beterraba em diferentes populações, como em pessoas saudáveis35. Um estudo 

mostrou que uma dose aguda de NO3
- reduziu de forma aguda a PA em voluntários 

normotensos saudáveis, via bioconversão do NO3
- em óxido nítrico (NO)36. Ghosh e 

colaboradores verificaram também uma redução significativa na PA em pacientes 

hipertensos, com reduções significativas na PAS e PAD (11,2 mmHg (P <0,001) e 9,6 

mmHg (P <0,001), respectivamente) após uma dose aguda de suco de beterraba37.  

Está bem documentado na literatura os benefícios do suco de beterraba e 

o seu papel em pessoas saudáveis e, em sua maioria, atletas e fisicamente ativas, 
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mostrando efeitos, principalmente que repercute no desempenho físico e sobre 

algumas patologias específicas, como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)38, 

DM239 e HAS32. Contudo, nenhum estudo avaliou, até o momento, o efeito de NO3
- 

dietético, na forma de suco de beterraba, como forma de potencializar a resposta 

pressórica pós exercício em indivíduos com obesidade. Isso pode ser especialmente 

relevante em indivíduos com fatores de risco cardiovascular, mas que ainda não 

desenvolveram a hipertensão, como em pessoas com obesidade e sedentárias. 

Portanto, o presente estudo tem por objetivo verificar o efeito da suplementação de 

nitrato dietético, na forma de suco de beterraba, como forma de potencializar a 

resposta pressórica pós-exercício em indivíduos homens com obesidade. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Atualmente, a obesidade é considerada uma epidemia mundial e o fato 

dessa ser um fator de risco para o desenvolvimento de várias outras doenças crônicas, 

fez dela o principal problema de saúde da atualidade2.  O ambiente moderno é um 

potente estímulo para o desenvovimento da obesidade, em que os principais fatores 

contribuintes são a inatividade física e o aumento da ingestão calórica, oriunda de 

alimentos com alta densidade de calorias e de baixo poder sacietógeno2,12. 

Além disso, os indivíduos com obesidade são propensos a desenvolver 

DCV por meio das disfunções metabólicas ocasionadas pela própria obesidade. É 

válido ressaltar alguns fatores que culminam no risco cardiovascular para essa 

população, tais como: obesidade abdominal, hipertrigliceridemia, baixa concentração 

de lipoproteínas de alta densidade (HDL-c), elevada concentração de lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL-c) e RI40, por exemplo. Alguns desses fatores são vistos na 

população em estudo, que apresentam elevada perimetria abdominal e concentrações 

alteradas de colesterol e triglicerídios, sendo considerados indivíduos dislipidêmicos41, 

mostrando serem fortes candidatos para o desenvolvimento de HAS. 

Tem crescido a prevalência de indivíduos com obesidade associada à 

HAS42 e, isso tem impulsionado pesquisas em busca de estratégias nutricionais capaz 

de controlá-la ou de prevení-la. O recente interesse no estudo da beterraba foi 

impulsionado, principalmente, pela descoberta de que as fontes de NO3
- na dieta 

podem ter implicações importantes para a saúde cardiovascular, atuando na redução 

da PA, diminuição do estresse oxidativo e preservação da integridade endotelial, por 

exemplo23. E o efeito desse nutriente no endotélio vascular é atribuído ao seu alto teor 

de NO3
- (250 mg / kg de peso fresco)43. Esse fato foi comprovado em uma metanálise 

realizada por Ashor e colaboradores, que verificaram reduções pressóricas 

significativas (4,1 / 2 mmHg) em pessoas sem doença vascular44. 

O NO3
- é convertido em NO, via bioconversão, principalmente em ambiente 

de hipóxia (baixa disponibilidade de oxigênio) e acidose (baixo pH), apresentando 

ação direta, principalmente, na vasodilatação45. É válido ressaltar, que a condição de 

hipóxia e acidose é comum na condição de obesidade. Nessa situação, a beterraba 

parece ser um alimento importante com potencial terapêutico para várias desordens 

patológicas, incluindo a obesidade.  
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No entanto, ainda não existe informação na literatura a respeito do suco de 

beterraba como estratégia para potencializar o efeito pressórico pós-exercício. Nesse 

sentido, é necessário conhecer, principalmente, se esse efeito é observado em 

pessoas com obesidade, que apresentam riscos cardiovasculares, mas ainda não 

desenvolveram HAS, e que até o momento não foi relatado na literatura. Assim, este 

estudo pode trazer informações clinicamente promissoras para a prevenção e para o 

tratamento desses indivíduos, além de apresentar potencial para estimular novas 

pesquisas de associações de alimentos com exercícios físicos para estabelecer uma 

forma de terapia não-famarcológica relevante de baixo custo e, de fácil acesso para 

esses indivíduos, já que a beterraba é comum em todo o mundo.  

A hipótese testada foi que o suco de beterraba reduz a PA após o exercício 

em comparação com duas condições controle, com e sem exercício. Dessa forma, 

este estudo objetiva verificar o efeito da suplementação de nitrato dietético, na forma 

de suco de beterraba, como forma de potencializar a resposta pressórica pós-

exercício em indivíduos homens com obesidade. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar o efeito da suplementação de nitrato dietético, na forma de suco 

de beterraba, como forma de potencializar a resposta pressórica pós-exercício em 

indivíduos homens com obesidade. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar o efeito da ingestão do suco de beterraba sobre a concentração de nitritos 

e nitratos plasmáticos totais (NOx) em 3 momentos diferentes; 

• Avaliar o efeito da ingestão do suco de beterraba sobre a pressão arterial 

ambulatorial de 24 horas dos indivíduos; 

• Avaliar o efeito da ingestão do suco de beterraba sobre o marcador de peroxidação 

lipídica (TBARS);  

• Avaliar o efeito da ingestão do suco de beterraba sobre a pressão arterial 

laboratorial dos indivíduos. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 OBESIDADE E HIPERTENSÃO ARTERIAL  

 

A obesidade é uma doença endócrino-metabólica caracterizada por um 

acúmulo excessivo de tecido adiposo que geralmente é acompanhada de inflamação 

leve, crônica e sistêmica46. Em todos os níveis de desenvolvimento, a prevalência de 

obesidade aumentou nas últimas décadas e atingiu proporções epidêmicas no mundo, 

o que indica que o problema não é simplesmente uma questão de renda2. Em 2015, 

estimou-se que 603,7 milhões de adultos estavam com obesidade em todo o mundo 

e, a prevalência de obesidade era de 12%3. No Brasil em 2016, segundo a Vigitel, o 

excesso de peso cresceu 26,3% em dez anos, passando de 42,6% em 2006 para 

53,8% em 2016, sendo esse mais prevalente em homens. Por sua vez, a obesidade 

cresceu 60% em dez anos, atingindo 18,9% dos brasileiros4. 

A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, resultando da interação 

de nível socioeconômico, ambiental, estilos de vida, fatores emocionais e as 

interações genótipa-fenotípicas, pois todos esses fatores afetam a ingestão alimentar, 

o turnover de nutrientes, a termogênese, a oxidação e o estoque de ácidos graxos, 

bem como o estoque de gordura em adipócitos46. Os indivíduos com obesidade 

apresentam um elevado risco de desenvolver dislipidemia, HAS, DCV, RI, DM2, 

câncer e outras condições patológicas5,6,46.  

Um indivíduo apresenta diagnóstico nutricional de obesidade quando o 

índice de massa corporal (IMC) é maior ou igual a 30 kg/m², segundo a Organização 

Mundial de Saúde47 (OMS). No entanto, o uso desse índice é limitado, pois ele não 

reflete a distribuição da gordura corporal, além de não distinguir massa gorda de 

massa livre de gordura2. Além disso, é visto que a perimetria do abdômen é um 

parâmetro clínico utilizado para avaliar indiretamente o aumento da gordura visceral48. 

No entanto, essa medida de perimetria sozinha não ajuda a distinguir os tipos de 

tecido adiposo49. Assim, por meio da densitometria por dupla emissão de raios-X 

(DEXA) foi possível sanar essas limitações, já que esse mostrou ter precisão em 

estimar os tecidos adiposo visceral e subcutâneo, a massa gorda e a massa livre de 

gordura de forma rápida, com alta reprodutibilidade e produzindo resultados 

diretamente interpretáveis50. 
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O conhecimento da massa gorda e do tipo de tecido adiposo prevalente no 

indivíduo é importante, já que o tecido adiposo visceral, comum em maior proporção 

na obesidade androide46, é associado com maior risco de desenvolvimento de 

complicações metabólicas (DCV e câncer51, por exemplo). É válido ressaltar, que a 

perimetria do abdômen está fortemente relacionada ao aumento da PA52,53, 

principalmente em homens, mostrando ter mais relação para prever a HAS do que o 

índice de adiposidade visceral54. 

Em 1967, uma análise prospectiva dos dados do estudo de Framingham 

deixou claro a relação entre obesidade e hipertensão55. Estima-se que pelo menos 

75% da incidência de HAS está relacionada à obesidade56 e há aumento de 20-30% 

do risco de desenvolver essa patologia por cada incremento de 5% no ganho de 

peso57. Dessa forma, é possível perceber que a obesidade está diretamente 

relacionada a alterações nas funções endócrinas e metabólicas do tecido adiposo, 

influenciando na alteração da PA5. 

Nos últimos anos, verificou-se que o tecido adiposo não é apenas um tecido 

de armazenamento de energia, mas funciona também como um órgão endócrino 

responsável pela síntese e secreção de várias substâncias bioativas58. Essas 

participam de vários processos, como o controle da ingestão alimentar e PA (leptina, 

angiotensina), controle de sensibilidade à insulina e mediadores de processos 

inflamatórios (fator de necrose tumoral α (TNF-α), interleucina-6 (IL-6), interleucina-18 

(IL-18) resistina, visfatina, adiponectina, entre outros59. As funções fisiológicas do 

tecido adiposo branco são, principalmente, de regulação do apetite, imunidade, 

regulação hormonal, angiogênese, coagulação, homeostasia do peso corporal, 

controle do tônus vascular, entre outras59.  

Dentre essas substâncias bioativas, destacam-se as adipocinas, que 

possuem atividades inflamatórias ou anti-inflamatórias, podendo ter efeitos locais ou 

sistêmicos sobre as respostas inflamatórias5. As principais adipocinas secretadas pelo 

tecido adiposo visceral (TAV) que desempenham um papel na inflamação, 

metabolismo ou DCV são: TNF-α60, IL-661, adiponectina62, resistina63, amiloides 

séricos A-3 (SAA3)64, fator de inibição da migração de macrófagos (MIF)65, inibidor 1 

do ativador do plasminogênio (PAI-1)66, visfatina67 e fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF)68,69. Mais especificamente, o TAV se torna resistente à insulina e 

leptina e, é a secreção alterada de moléculas e hormônios, como adiponectina, 

leptina, resistina, TNF-α e IL-6, que exacerbam a DCV associada à obesidade70. 
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A inflamação e o estresse oxidativo no tecido adiposo interagem com o 

endotélio microvascular nos mecanismos de alteração da PA associada à 

obesidade42. Há vários mecanismos potenciais e inter-relacionados em que a 

obesidade é capaz de alterar a PA, são eles: aumento da atividade do sistema nervoso 

simpático (SNS), variações hemodinâmicas, ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA), disfunção renal, alterações endócrinas, hiperleptinemia, RI, 

desequilíbrio de adipocinas e citocinas inflamatórias aumentadas, estresse oxidativo, 

respostas imunes e inflamatórias inadaptadas, alterações do microbioma intestinal e 

lesão vascular70-73. 

Em geral, esses fatores podem induzir a disfunção endotelial e alterar a 

hemodinâmica em todo o corpo, promovendo a elevação da PA74. Outro fator 

contribuinte para alteração da pressão é a rigidez vascular que é influenciada por 

adipocinas, como leptina75. Além disso, já se sabe que o estresse oxidativo 

exacerbado e a inflamação levam ao quadro de disfunção endotelial, sendo que a 

redução da disponibilidade de NO prejudica o relaxamento vascular levando à 

vasoconstrição e contribuindo também para a alteração da PA42. 

Diante disso, percebe-se a importância de intervir de forma precisa nessa 

população, já que a obesidade é um dos fatores de risco (além de tabagismo, uso 

abusivo de álcool, alimentação inadequada, inatividade física, entre outros) que 

culminam no desenvolvimento de DCV76. Ensaios clínicos demonstraram, que a perda 

de peso de ≈10% do peso corporal por restrição calórica e/ou aumento da atividade 

física, é um meio eficaz para obter reduções significativas na PA e mortalidade por 

DCV77,78. Dessa maneira, percebe-se que a adesão a hábitos alimentares adequados 

e a prática regular de exercício físico são fundamentais no tratamento não 

farmacológico. Além dessa intervenção ser de baixo custo e de fácil acessibilidade, 

apresenta inúmeros benefícios no controle de peso, assim, essa deve ser testada 

previamente ao uso de fármacos ou cirurgias. 

 

4.2 EXERCÍCIO FÍSICO NO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL E HIPOTENSÃO 

PÓS-EXERCÍCIO 

 

A prática regular de atividade física e de exercício físico estão associados 

a inúmeros benefícios à saúde, incluindo diminuição do risco de desenvolver DCV, 



26 
 

acidente vascular cerebral (AVC), HAS, DM2, dislipidemia, câncer de cólon e de mama 

e obesidade79,80. 

O Colégio Americano de Medicina do Esporte (American College of Sports 

Medicine) recomenda cumprir, no mínimo, 150 minutos semanais de exercício de 

intensidade moderada à vigorosa79. A recomendação da OMS (2010), também orienta 

adultos à prática de pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada 

ou 75 minutos por semana de atividade física vigorosa, em sessões de pelo menos 

10 minutos de duração, sem determinação de frequência semanal81. Contudo, dados 

recentes do estudo epidemiológico (Vigitel4) mostraram que mais de 45% dos adultos 

não seguem a quantidade recomendada de atividade física, e 57% dos adultos não 

são fisicamente ativos. Além disso, alguns estudos demonstraram que os benefícios 

da atividade física sobre a obesidade podem ser alcançados independente da 

intensidade, mostrando que o mais importante é ter a manutenção de um estilo de 

vida ativo, independente de qual atividade praticada82,83. 

Particularmente, o exercício físico é um componente essencial no controle 

da obesidade. Quando realizado regularmente, esse provoca importantes adaptações 

autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar positivamente no perfil metabólico 

do indivíduo. O exercício aeróbio melhora o perfil lipídico82,84, a sensibilidade à 

insulina85 e controle da PA86, enquanto o treinamento de força aumenta a massa 

magra e o metabolismo basal e tem efeitos benéficos na densidade mineral óssea e 

na tolerância à glicose87. Em um ensaio clínico randomizado, foi visto que o exercício 

aeróbio combinado com o treinamento de força resultou em perda de peso 

significativa, melhora de aptidão física, preservação de massa magra e diminuição da 

gordura total e abdominal88. 

Nessa premissa, o exercício físico realizado regularmente induz efeitos 

anti-inflamatórios por meio da redução da gordura visceral, gerando uma menor 

liberação de citocinas inflamatórias e, consequentemente, um ambiente anti-

inflamatório89. A geração desse ambiente anti-inflamatório é originada por diversos 

mecanismos, entre eles: aumento da liberação de cortisol e adrenalina (que 

respondem ao exercício físico ao mesmo tempo em que modulam o metabolismo de 

linfócitos, sendo dependentes da intensidade e duração do estímulo) por meio das 

glândulas adrenais; aumento da produção e liberação de miocinas (IL-6, miostatina, 

entre outras) pela contração muscular, que leva à fase anti-inflamatória, reduzindo a 

expressão de receptores tipo Toll (TLRs) em monócitos e macrófagos (o que inibe ou 
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diminui a produção de citocinas inflamatórias); alteração fenotípica de macrófagos no 

tecido adiposo de M1 (pros-inflamatórios) a M2 (anti-inflamatórios) e, redução no 

número circulante de monócitos não clássicos e aumento do número de células T 

regulatórias (células TReg)14,90-93. No entanto, parece que esses mecanismos são 

dependentes do tipo, frequência, intensidade e duração do exercício físico 

realizado89,94. 

O perfil anti-inflamatório gerado pelo exercício físico influencia diretamente 

na redução da PA, o qual, tem motivado inúmeras pesquisas nas últimas décadas 

devido a sua relevância clínica. Esse efeito na redução pressórica após uma única 

sessão13 ou várias semanas de exercício é conhecido como HPE95. A HPE é medida 

pela comparação dos valores da PA antes e após uma sessão de exercício ou 

comparando os valores da PA após um exercício com um dia de controle quando 

nenhum exercício é realizado16. Os mecanismos que norteiam essa queda pressórica 

pós-exercício estão relacionados a fatores hemodinâmicos, humorais e neurais96,97. 

Entre tantos mecanismos postulados, é válido ressaltar alguns, como redução na 

resistência vascular periférica, liberação de substâncias vasodilatadoras, como o NO, 

redução no débito cardíaco98,100, aumento da atividade de histamina (ativação dos 

receptores de histamina H1 e H2)44,101, redução da atividade nervosa simpática102 e a 

reinicialização do barorreflexo pós exercício97. 

Especificamente, a HPE promovida após uma única sessão de exercício, é 

caracterizada por uma diminuição sustentada da PA e tem mostrado ocorrer em 

pessoas normotensas e hipertensas13,17 e, até mesmo como efeito do exercício 

aeróbio de intensidade moderada a alta103-105. É visto, ainda, que a magnitude da HPE 

depende de alguns fatores como as características do exercício, protocolo do 

exercício realizado (se é realizado intermitentemente ou continuamente), sua 

intensidade e duração, além do perfil da população em estudo, como o sexo, estágios 

pressóricos iniciais, presença ou não da HAS, nível de atividade física16-18.  

Para a HPE ambulatorial ser considerada clinicamente relevante, essa 

deve apresentar uma magnitude significativa e ser sustentada por um longo período 

de tempo em condições ambulatoriais16. Ainda, foi verificado que a HPE ambulatorial 

ocorre, principalmente, nas primeiras horas pós-exercício105-107; geralmente, durante 

os períodos de vigília, que estão associados com maior estresse e níveis mais altos 

de PA16,108,109; e mostrando que quanto maior o valor dessa, maior será essa 

hipotensão106.  
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Embora alguns estudos indiquem que o exercício aeróbio103-105 seja capaz 

de promover a HPE, mesmo em indivíduos normotensos105, os achados são 

contraditórios quanto a esse efeito nesse público16,110, também sobre a magnitude e 

duração da resposta dessa hipotensão16, e sobre a influência da duração ou 

intensidade do exercício17. Essas contradições podem ser justificadas pelas 

características dos indivíduos (genética, aptidão física e idade) e algumas 

características do exercício (tipo, músculos envolvidos no exercício e a hora do dia 

em que é realizado), por exemplo18. 

Diante disso, percebe-se o quão o exercício é benéfico, frente ao ambiente 

anti-inflamatório que esse produz ao indivíduo. É válido ressaltar ainda, que uma 

alimentação equilibrada aliada a prática regular do exercício físico pode provocar 

maior redução de gordura corporal111 e prevenir doenças crônicas91.  Assim sendo, é 

importante conhecermos o efeito do exercício agudo sobre a PA de pessoas jovens, 

com obesidade e sedentárias, para entender se tais benefícios são aplicados a esse 

público. 

 

4.3 SUPLEMENTAÇÃO DE NITRATO DIETÉTICO PARA POTENCIALIZAR O 

EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL 

 

O consumo regular de frutas e vegetais desempenham um papel 

significativo na saúde humana. Eles são fontes de nutrientes essenciais19 que 

participam de reações metabólicas importantes, contribuindo assim, para o 

funcionamento adequado do organismo humano. Particularmente, vegetais ricos em 

NO3
-, como a beterraba que contém >250 mg de nitrato/ 100g do vegetal e, compõem, 

aproximadamente, 60 a 80% da ingestão diária de nitrato pela população ocidental20. 

O teor de NO3
- em vegetais pode ser influenciado por vários fatores relacionados à 

própria planta, como a variedade, a espécie e a maturidade; e ao meio ambiente, como 

temperatura, intensidade luminosa, falta de alguns nutrientes e uso de fertilizantes112. 

Já se sabe que os NO3
- de origem alimentar são essencialmente inertes e 

adquirem atividade biológica somente após a redução à nitrito (NO2
-). Assim, o NO3

-  

serve como fonte, por meio de redução sucessiva, para a produção de NO2
- e NO, 

bem como outros produtos metabólicos20. O NO3
- pode ser reduzido à NO2

- ou NO in 

vivo, principalmente em ambiente de hipóxia e acidose, permitindo que o NO seja 
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produzido onde tenha mais necessidade45. É válido ressaltar, que essas condições 

podem existir no músculo esquelético durante o exercício físico113, bem como na 

obesidade. 

O NO3
- dietético tem sido bastante discutido por seus diversos benefícios 

in vitro e in vivo, bem como no exercício físico. Já está bem claro na literatura que 

esse reduz a PA31, o consumo de oxigênio durante o exercício e melhora a tolerância 

ao exercício (tempo de exaustão)28,33,114-116. Ainda, reduz o custo de ATP/PCr, 

associada com a produção de força, promovendo assim a eficiência contrátil do 

músculo28, além de melhorar a eficiência da fosforilação oxidativa30. Isso mostra que 

o NO3
- altera as proteínas contráteis do músculo e da mitocôndria30,117. Lansley e 

colaboradores, afirmam que as reduções da PA e do consumo de oxigênio são 

atribuíveis principalmente ao elevado teor de NO3
- contido no suco de beterraba e não 

aos seus outros componentes33.  

Sabendo que o nitrato é precursor do NO, esse apresenta papel 

fundamental na função vascular, incluindo dilatação dos microvasos e artérias, 

inibição da agregação plaquetária, aumenta a contração de cardiomiócitos, melhora a 

perfusão cardíaca e, consequentemente, melhora a função endotelial118. Dessa forma, 

é clara que a deficiência de NO é determinante na patogênese de várias complicações 

metabólicas, uma vez que essa deficiência causa diminuição da perfusão da 

microvasculatura, contribuindo para o quadro de acidose lática, miopatia e disfunção 

endotelial119. 

Particularmente, o suco de beterraba tem ganhado atenção por apresentar 

propriedades importantes, como anti-neoplásicas, anti-inflamatória, antioxidante, além 

de reduzir o risco de efeitos adversos cardiovasculares, incluindo AVC, infarto do 

miocárdio, hipertensão pulmonar e sistêmica e inibir o metabolismo oxidativo120,121. 

Em uma metanálise realizada por Hoon e colaboradores, foram analisados 17 estudos 

(n = 184) que utilizaram nitrato, dos quais nitrato de sódio e NO3
- do suco de beterraba 

foram as formas mais comumente suplementadas114.  

Ainda nesse sentido, as doses de suplementação podem variar de 300 a 

600 mg por dose e o modo de administração sendo de uma única vez ou até 15 dias 

de consumo, podendo gerar efeitos positivos nas respostas fisiológicas ao exercício, 

sendo que a relação dose-resposta ainda não está bem elucidado115,122. A análise dos 

estudos propôs também que os benefícios dessa suplementação para o desempenho 
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físico foram observados principalmente em indivíduos que estavam inativos ou pouco 

ativos, e para o tempo de carga constante até a exaustão114. 

Em geral, a suplementação de NO3
- de forma aguda (2-3 h) e crônica (3-15 

dias), na forma ofertada como nitrato de sódio ou suco de beterraba, demonstrou 

evidências de redução do consumo de oxigênio pulmonar correlacionando a melhorias 

em algumas modalidades esportivas como no exercício submáximo123,124 e em quase 

todos os grupos etários e nas seguintes populações: homens destreinados30, homens 

treinados125,126, mulheres treinadas27, homens e mulheres27,30. 

Os estudos mostram que atletas de elite são menos sensíveis às 

propriedades ergogênicas desse fitoquímico quando comparados com atletas pouco 

treinados ou pessoas destreinadas30,114,127. Uma possível explicação seria o fato de 

que indivíduos bem treinados provavelmente tem alta atividade do óxido nítrico sintase 

(NOS)128, o que a via nitrato-nitrito-óxido nítrico pode ser relativamente menos 

importante para a produção de NO115. Além disso, esse público pode ter valores mais 

elevados de NO2
- plasmático comparado a indivíduos sedentários ou menos 

treinados129, de forma que a resposta a uma dose padrão de NO3
- seja diminuída.  

Segundo Jones, o NO2
- também é reduzido a NO em condições de hipóxia 

e acidose, e nessas condições a função do NOS é prejudicada. Ainda, é visto que a 

eficácia da suplementação aguda de nitrato dependa de vários fatores, como a idade, 

o estado da aptidão física (incluindo proporções do tipo de fibra muscular, 

capilarização e concentração de nitrito plasmático basal), intensidade, duração e tipo 

de exercício, bem como a disponibilidade de oxigênio no meio em que está sendo 

realizado o exercício em indivíduos testados115.    

Dessa maneira, a literatura científica tem mostrado os benefícios do 

consumo de beterraba sobre o desempenho físico em pessoas saudáveis130 e, em 

sua maioria, atletas131,132 ou treinadas27,126. Tem mostrado também, alguns benefícios 

sobre algumas patologias específicas, como HAS32, DM239, Insuficiência cardíaca133 

e DPOC38. Portanto, não sabemos se esses benefícios seriam mantidos em pessoas 

com obesidade e destreinadas, bem como se a ingesta do suco de beterraba pode 

maximizar os efeitos do exercício físico sobre a PA de pessoas com disfunção 

metabólica importante. Além disso, os achados ainda são inconsistentes perante a 

dose efetiva, a duração dos benefícios e quais pessoas mais se beneficiam com o 

nitrato inorgânico dietético122. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Essa pesquisa caracteriza-se como ensaio clínico randomizado e 

controlado do tipo cruzado, em que os indivíduos completaram aleatoriamente três 

sessões experimentais. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CEP-HUOL), de acordo com as normas da resolução 466/2012-

CNS/MS134, com o número do Parecer 1.808.205 e CAAE 59716216.8.0000.5292 

(anexo 1) e foi registrado na plataforma Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 

(ReBEC, RBR-5gkhhj). 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

Este estudo foi realizado em 14 indivíduos com obesidade, do sexo 

masculino, com idade entre 20 e 35 anos. Como critérios de inclusão, os indivíduos 

deveriam apresentar obesidade (IMC – 30 a 39,9 Kg/m²) e excesso de gordura 

corporal, confirmado pelo equipamento DEXA, não serem praticantes regulares de 

exercício físico, sem uso de fármacos, não tabagistas, não alcoolistas, sem doenças 

crônicas, e que nos questionários de prontidão para atividade física (PAR-Q) e de 

Rose mostraram ter condições para realizar as avaliações e o exercício físico. Foram 

excluídos os indivíduos que faltassem, pelo menos, uma sessão experimental, que 

não quisessem usar o equipamento para realização da MAPA, àqueles que não 

cumpriram as orientações dadas com antecedência à cada sessão experimental e 

àqueles que o exame MAPA foi considerado inválido, conforme descrito no tópico 

5.7.5. 

Para o cálculo do tamanho amostral foi considerado o estudo de Bondonno 

e colaboradores135, que avaliou a resposta da concentração de NO3
- e PA após duas 

intervenções dietéticas com diferentes concentrações desse em indivíduos com DCV. 

Considerando um desvio padrão da medida dos NO3
- plasmáticos de 2,9 e uma 

diferença entre as estratégias de 3,28%, e adotando um poder de 90% e um nível de 
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significância de 5%, o número mínimo de indivíduos a serem avaliados era 13 

pessoas.  

A divulgação do estudo ocorreu por meio de divulgação do projeto nas 

redes sociais, nos murais do Departamento de Educação Física (DEF) e do 

Departamento de Nutrição (DNUT) e, no ambulatório multidisciplinar de obesidade do 

DNUT, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Na divulgação, 

foram informados os contatos telefônicos e eletrônicos da equipe da pesquisa para 

que os interessados entrassem em contato. Após serem informados claramente sobre 

as intervenções e procedimentos aos quais seriam submetidos e, ao concordarem em 

participar, os indivíduos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) em duas vias, ficando um com o indivíduo e a outra com a equipe da pesquisa. 

Um total de 19 participantes foi triado e 14 desses completaram o estudo. O desenho 

do estudo seguiu as diretrizes do CONSORT136. 

 

 

Figura 1. Fluxograma do estudo CONSORT. 

SBE = Suco de beterraba com exercício, RFE = Refresco de frutas com exercício, 

CON = Controle sem exercício. 
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5.3 LOGÍSTICA DO ESTUDO 

 

As coletas de dados ocorreram no Laboratório de Avaliação Nutricional 

(LAN), no DNUT (UFRN), de Fevereiro à Junho de 2017. Cada indivíduo compareceu 

ao Laboratório em quatro ocasiões diferentes e todos no turno da manhã. O primeiro 

dia foi destinado à obtenção de dados de caracterização da população estudada e 

para realização do teste incremental máximo. Para caracterização, foram realizadas 

coleta de sangue para os dados bioquímicos, a avaliação antropométrica e a 

composição corporal.  

Nas três visitas seguintes, os participantes realizaram as sessões 

experimentais. As sessões experimentais eram: 1) Suco de beterraba com exercício 

(SBE), 2) Refresco de frutas industrializado com exercício (RFE), sendo considerada 

a sessão controle com exercício e 3) Controle sem exercício (CON). A ordem de 

realização das intervenções foi randomizada para cada participante, com intervalo de 5 

dias entre elas.  

Para as sessões, os participantes foram orientados a evitar o consumo de 

alimentos ricos em NO3
-137, o uso de álcool, cafeína, tabaco e realizar exercício físico 

durante o período de 48 horas que antecedesse cada visita no laboratório. Também 

foram orientados a evitar o uso de goma de mascar e o anti-séptico bucal 

antibacteriano por 48 horas antes da primeira visita e durante todo o estudo, pois 

esses podem bloquear a conversão de NO3
- para NO2

- por bactérias na cavidade 

oral138. Com 24 h antecedente à sessão experimental, uma lista de alimentos fonte de 

NO3
- que deveriam ser evitados era enviada aos participantes (apêndice 1). Os 

indivíduos também foram orientados a não modificar sua alimentação habitual e seguir 

um padrão alimentar nos dias anteriores as sessões experimentais, registrando toda 

a comida e a bebida ingerida, incluindo o tipo de alimento, a quantidade, o método de 

preparo, o horário e o local em que foram consumidas em um recordatório alimentar 

de 24 horas (R24h), além de ser uma forma de confirmar que não foi ingerido 

alimentos fonte de nitrato. Os R24h foram analisados quanto à sua composição 

nutricional por meio do Software Virtual Nutri Plus®. 
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5.4 AVALIAÇÃO PRELIMINAR  

 

No primeiro dia, os participantes foram recebidos no laboratório para a 

primeira visita e vieram em jejum de 12 horas, com roupas adequadas para a prática 

esportiva. Inicialmente, esse ficou em repouso por 5 minutos e, em seguida, foi aferida 

a PA e a frequência cardíaca (FC) pelo esfigmomanômetro digital (Visomat®, comfort 

20/40)139 em triplicata, com intervalo de 1 minuto entre as aferições140, para se ter a 

média da frequência cardíaca de repouso (FCrepouso). Imediatamente após, foi 

realizada uma coleta de sangue em veia antecubital para obtenção de dados 

bioquímicos (Colesterol total, HDL-c, Triglicerídios e glicemia sérica em jejum), além 

das medidas de NOx e de peroxidação lipídica (TBARS). Após a coleta de sangue, foi 

realizada a avaliação antropométrica (Peso, estatura e perimetria do abdômen) e, em 

seguida, a avaliação da composição corporal pelo DEXA. 

Realizadas as avaliações preliminares, foi oferecida ao participante uma 

refeição padrão como desjejum. Após a ingestão, o indivíduo respondeu a ficha de 

anamnese (apêndice 2), os questionários (anexos 2 e 3), que incluem seus hábitos de 

vida, exercícios e doenças prévias e, R24h (apêndice 3), para anotar a alimentação 

realizada no dia anterior. 

Após, aproximadamente, 60 minutos da refeição padrão, o participante 

realizou o último teste do dia, que foi o protocolo de teste máximo. Esse teste foi 

realizado em esteira ergométrica, e apresentou como objetivo verificar sua capacidade 

aeróbica e determinar a intensidade do exercício a ser realizada nas sessões 

experimentais. Nesse teste, foi determinado a frequência cardíaca máxima (FCmáx), 

para se calcular a frequência cardíaca de reserva (FCreserva) desejada. Durante o 

teste, o participante teve a FC monitorada por meio da cinta elástica conectada ao 

monitor cardíaco (RS800CX, Polar®, Kempele, Finland) por profissional capacitado. 

Nessa visita, foi realizado também um sorteio pelo pesquisador, para randomizar a 

ordem de realização das sessões experimentais, sem o conhecimento do participante.  

 

5.5 PADRONIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES PRÉ-TESTE 

 

Foi ofertada ao participante uma refeição padrão nos dias das sessões 

experimentais. A refeição continha um sanduiche (Duas fatias de pão de forma integral 

e uma fatia média de queijo mussarela) com o suplemento Hipercalórico (SuperMass, 
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Integral médica®) diluído em água (200 mL). Para calcular o valor calórico da refeição 

padrão, calculou-se a Taxa Metabólica Basal (TMB) de cada indivíduo, conforme a 

FAO/OMS141, considerando o nível de atividade física leve (1,55)140. Foi considerado 

15% do Valor energético total diário como sendo a necessidade energética a ser 

suprida pela refeição padrão142. Esse cálculo levou em consideração o peso individual 

de cada participante. Para o ajuste calórico individual, foi feita a pesagem do 

suplemento conforme as calorias descritas na tabela nutricional desse (anexo 4). A 

quantidade de carboidrato da refeição ofertada e da bebida ingerida foi a mesma 

(isoglicídica) nas sessões experimentais (SBE e RFE). A refeição padrão foi ofertada 

70 minutos antes do início do exercício físico ou do repouso. No Quadro 1, observa-

se o valor calórico total e a distribuição de macronutrientes da refeição padrão. 

 

Quadro 1. Valor calórico total e distribuição de macronutrientes da refeição padrão. 

Alimento Quantidade 
(g) 

Energia 
(Kcal) 

Carboidrato 
(g) 

Proteína 
(g) 

Gordura 
(g) 

Pão de forma integral ~35 80 17,50 2,38 0,00 

Queijo mussarela  ~15 51 8,25 3,90 0,26 

Hipercalórico 
(Supermass®) 

~115 428 92,00 12,94 0,93 

Total 165 559 117,75 19,22 1,19 

Total  
(% macronutrientes) 

- - 84 14 2 

 

5.6 INTERVENÇÕES 

 

Os três encontros seguintes foram destinados às sessões experimentais e 

o protocolo pré-sessão era idêntico, diferindo apenas na bebida oferecida. O 

participante chegou ao laboratório em jejum de 12 horas, com roupas adequadas para 

a prática de exercício físico e descansou por cinco minutos. A PA foi medida por quatro 

vezes, com intervalo de um minuto140 entre as medidas, e a primeira medida foi 

descartada, sendo anotada a média das três medidas seguintes. Em seguida foi 

ofertada a refeição padrão (composição descrita no tópico anterior). Após 10 minutos 

do término da refeição, foi ofertado 200 ml da bebida correspondente à sessão 

experimental a ser conduzida no dia. Referente apenas ao suco de beterraba, foi 

acrescentado 60 ml de água no suco (140 ml), totalizando 200 ml de suco de 

beterraba.  
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As bebidas foram: 1) suco de beterraba concentrado em nitrato (Beet It 

Sport®, James White Drinks Ltd., Ipswich, Reino Unido; contendo 800 mg de nitrato, 

equivalendo a ≈ 500 g de beterraba) na sessão SBE, 2) refresco de frutas 

industrializado com baixa concentração em nitrato (Kapo®, Del Valle, Brasil; Bebida 

pasteurizada contendo apenas 20 g de uma mistura de água, açúcar, suco de uva, 

maçã, cenoura e mirtilo - muito pobre em polifenóis e contendo apenas 5,4 mg de 

nitrato) na sessão RFE e 3) água mineral (com teor insignificante de nitrato) na sessão 

CON. A composição nutricional em 200 ml das bebidas era: suco de beterraba (194 

calorias, 40 g de carboidratos, 8 g de proteína, 0,4 g de gordura); refresco de frutas 

industrializado (78 calorias, 19 g de carboidratos e quantidades insignificantes de 

proteína e gordura) e água mineral (sem calorias e quantidades insignificantes desses 

nutrientes). 

A PA foi medida imediatamente após o consumo da bebida e a cada 15 

minutos até o momento do início do exercício ou do repouso. Nesse momento, 60 

minutos após a ingestão da bebida, nas sessões SBE e RFE, o participante realizou 

o exercício físico do tipo aeróbio moderado em esteira ergométrica por 40 minutos com 

uma carga fixa de 50% da FCreserva79. Previamente, os sujeitos realizaram um 

aquecimento a 4 Km/ h durante 3 minutos. Em seguida, foi realizado o exercício 

aeróbio moderado por 40 minutos, tendo a FC controlada (sempre mantendo o mais 

próximo possível de 50% FCreserva) por meio da cinta elástica conectada ao monitor 

cardíaco. Para finalização, foi realizado uma desaceleração a 3 Km/ h durante 2 

minutos. Na sessão CON, no qual ingeriu água, esses permaneceram em repouso 

pelo período correspondente ao exercício. 

Em três momentos diferentes (60, 105 e 165 minutos após a ingestão da 

bebida) foi verificada a PA e FC do participante, bem como foi coletada amostra de 

sangue (10 ml) por profissional da enfermagem e com material descartável, para a 

medida de NOx plasmático e peroxidação lipídica (TBARS). Após as medidas 

coletadas ao término do exercício, os indivíduos ficavam à vontade, caso quisessem 

tomar banho, tinham 10 minutos para esse fim. Após a última coleta de sangue (165 

minutos), o equipamento de MAPA foi colocado no participante para ser usado por 24 

horas.  

Ao sair do laboratório, os participantes receberam uma lista de atividades 

(apêndice 4) para ser preenchido com detalhes. Nessa lista, foi registrado todas as 

atividades diárias que realizaram (dirigir e caminhar, por exemplo). Para avaliação do 
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consumo alimentar foi aplicado um R24h à cada visita, para ser registrado toda a 

comida e bebida ingerida durante as últimas 24 horas. A figura 2 ilustra o desenho das 

sessões experimentais de forma simplificada.  

Figura 2. Desenho das sessões experimentais. 

SBE = Suco de beterraba com exercício, RFE = Refresco de frutas com exercício, 

CON = Controle sem exercício, PA = Pressão arterial, FC = Frequência cardíaca, 

MAPA = Pressão arterial ambulatorial. 

 

5.7 AVALIAÇÕES  

 

5.7.1 Teste máximo 

 

Previamente ao teste máximo, os participantes realizaram um aquecimento 

em esteira ergométrica Embreex® (modelo 566 BX, Brasil) com velocidade de 3,0 km/ 

h, com duração de um minuto. Na sequência, iniciaram o teste com velocidade inicial 

de 4 km/ h e incrementos de 1 km/ h a cada minuto, até a exaustão voluntária. O teste 

foi finalizado diante da impossibilidade do voluntário continuar o teste. As medidas de 

FC foram obtidas a cada minuto. A velocidade de pico foi a maior potência sustentada 

por um estágio completo de um minuto. Durante o teste, os indivíduos fizeram uso da 

cinta elástica conectada ao monitor cardíaco (RS800CX, Polar®, Kempele, Finland). 
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Antes do teste máximo, foi aferida medidas de PA e FC por esfigmomanômetro digital 

(Visomat®, comfort 20/40)139 em triplicata, com intervalos de 1 minuto entre elas, após 

repouso de 5 minutos na posição sentada, com as pernas descruzadas, costas 

apoiadas e braço colocado sobre uma mesa com a palma da mão voltada para cima, 

para verificar a FCrepouso média140. A FCmáx foi a última medida de FC do participante 

anotada até a chegada de sua exaustão. Foi tomada a medida de 50% da FCreserva, 

para a prescrição do exercício. 

 

5.7.2 Avaliação antropométrica e da composição corporal 

 

Foi realizada a coleta das seguintes medidas antropométricas para a 

caracterização da população: massa corporal (Kg), estatura (m) e perímetros (cm). 

Para determinação da massa corporal foi utilizada a balança eletrônica (BKH-200FN, 

Balmak®, Santa Bárbara D'oeste, Brasil), com carga máxima de 200 kg e resolução 

de 100 g. A estatura foi aferida em estadiômetro (Personal Caprice Portatil, Sanny®, 

São Paulo, Brasil), com extensão máxima de dois metros e precisão de 1 mm. As 

medidas de peso e estatura foram utilizadas para o cálculo do IMC: [IMC = peso (kg) 

/ altura (m)²], em que o estado nutricional foi classificado de acordo com a OMS47. 

Para aferição do perímetro do abdômen (cm), foi utilizado a fita métrica 

inelástica (Cescorf®, Porto Alegre, Brazil) de dois metros de comprimento, com 

resolução de 1 mm, seguindo as recomendações da Expert Panel on Detection, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (NCEP/ATPIII)143. 

Todas as avaliações foram realizadas por um mesmo examinador, que avaliou três 

vezes a mesma perimetria, e a média dos valores foi anotada. 

Para avaliação da composição corporal no DEXA (GE, Medical Systems, 

Madison, WI, USA), o participante foi orientado a ir de roupa leve sem metal. Ao 

chegar no laboratório, o sujeito ficou apenas de bermuda para realizar a avaliação. 

Então, o sujeito se posicionou, inicialmente, na posição de decúbito dorsal no centro 

da mesa, onde a cabeça esteve imediatamente abaixo da linha horizontal da 

cabeceira da mesa com as mãos em pronação. O indivíduo já posicionado, o exame 

foi iniciado com a movimentação do braço do scanner sobre o corpo do indivíduo144. 

 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Expert%20Panel%20on%20Detection%2C%20Evaluation%2C%20and%20Treatment%20of%20High%20Blood%20Cholesterol%20in%20Adults%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Expert%20Panel%20on%20Detection%2C%20Evaluation%2C%20and%20Treatment%20of%20High%20Blood%20Cholesterol%20in%20Adults%5BCorporate%20Author%5D
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5.7.3 Avaliação do consumo alimentar 

 

Para análise do consumo alimentar foi utilizado o Software Virtual Nutri 

Plus®, e quando houve necessidade, foi previamente inserido as informações 

nutricionais presentes nas fichas técnicas, rótulos e tabelas consultadas durante a 

padronização. Foram analisadas as informações referentes ao consumo de energia, 

macronutrientes (carboidratos, proteínas, gordura total e colesterol) e micronutrientes 

(vitaminas A, D, B12 e os minerais ferro, cálcio e sódio), conforme as recomendações 

estabelecidas pelas DRI’s145-147. Esse resultado está no tópico 7. 

 

5.7.4 Avaliação da pressão arterial laboratorial 

 

As aferições de PA foram realizadas em 10 momentos: após o consumo da 

bebida (tempo 1) e a cada 15 minutos até 60 minutos após a ingestão da bebida 

(tempo 2 a tempo 5), após o término do exercício físico ou descanso (tempo 6) e a 

cada 15 minutos até 165 minutos após a ingestão da bebida (tempo 7 a tempo 10). 

Foi realizada aferição da PA pelo esfigmomanômetro digital (Visomat®, comfort 20/40), 

seguindo as recomendações da V diretrizes de monitorização ambulatorial da PA140, 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia, conforme está descrito em detalhes  no tópico 

5.7.1. Os resultados foram expressos em mmHg e está no tópico 7. 

 

5.7.5 Variáveis bioquímicas 

 

As seguintes variáveis bioquímicas foram analisadas em diferentes 

momentos da sessão experimental: nitrito mais nitrato (NO2
- + NO3

-, NOx) plasmático 

e peroxidação lipídica (TBARS). Para avaliação dessas variáveis, foi coletada amostra 

de sangue (10 mL) em veia da região antecubital em três momentos diferentes da 

sessão experimental: 60, 105 e 165 minutos após a ingestão da bebida. O sangue foi 

coletado por profissional capacitado e no laboratório, com seringa e agulhas 

descartáveis e colocadas em tubos com EDTA. Posteriormente, os tubos com EDTA 

foram centrifugados a 3500 rotações por minutos (rpm), à 4ºC por 15 minutos. As 

alíquotas de plasma foram armazenadas à -80ºC, até o momento de sua análise no 

Laboratório de Fisiologia Celular (ICBS, UFRGS).  
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5.7.5.1 Dados bioquímicos para caracterização da população 

 

Para a caracterização da população, foi obtida uma amostra (10 mL) de 

sangue venoso na avaliação preliminar (1º dia), após um jejum noturno de 12 horas. 

Os colesterol total, colesterol HDL (HDL-c – lipoproteina de alta densidade), 

triglicerídeos e a glicemia foram determinados por métodos enzimáticos 

automatizados (Advia, Bayer, EUA) no Laboratório de Hematologia e Análises Clínicas 

Ltda (Hemolab). E o colesterol LDL (liporproteina de baixa densidade) foi calculado 

pela fórmula de Friedewald148. 

 

5.7.5.2 Quantificação das concentrações de NOx plasmático 

  

O método utilizado avalia simultaneamente as concentrações de nitritos e 

nitratos em microplacas de 96 poços. O princípio dessa técnica é a redução para nitrito 

pelo vanádio (III) combinado com a detecção pela reação ácida de Griess, conforme 

descrito por Miranda e colaboradores149. Essa metodologia foi adaptada de García-

Robledo e colaboradores150. 

Primeiramente, a amostra (plasma) foi desproteinizada por ultrafiltração por 

meio de micro filtros (Biomax® Membrane, 10 kDa, Millipore, Billerica, MA, USA). Para 

isso, foi colocado no filtro 500 µL de amostra e foi centrifugado a 12.000 x g por 1 hora 

à 4 ºC. Posteriormente, em um eppendorf, protegido por papel alumínio, foi adicionado 

200 µL da amostra desproteinizada, 5 µL de Sulfanilamida (Sulfa) 2% e 5 µL de 

Naftiletilenodiamino (NEDD). Após, incubou-se em temperatura ambiente por 20 

minutos no escuro. Posteriormente, foi acrescentado 21 µL de cloreto de vanádio 

(VCl3) e incubou-se em estufa a 60 ºC por 25 minutos, para a redução do nitrato a 

nitrito. Após, foi pipetado na placa 110 µL dessa mistura em duplicata e foi lido em 

leitora de ELISA a 540 nm. Uma curva padrão foi feita simultaneamente ao ensaio, 

adicionando-se a diferentes volumes (0, 10, 25, 35, 50, 60, 80 e 100 µL) de nitrato de 

sódio (NaNO3) e completando o volume de 200 µL com água miliQ e o mesmo volume 

de reagente de Griess. Os resultados foram expressos em µM. 
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5.7.5.3 Quantificação das concentrações de Peroxidação Lipídica 

 

Como índice de produção de espécies reativas de oxigênio, utilizou a 

formação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) durante uma reação 

em meio ácido. Essa técnica é amplamente aceita como um método sensível de 

medida de peroxidação lipídica, inicialmente descrita por Draper e Hadley151. 

Essa metodologia foi adaptada de Draper e Hadley151. Inicialmente as 

amostras foram centrifugadas a 12.060 rpm a 4 ºC por 10 minutos. Após, foi 

adicionado 250 µL de amostra, 10 µL de Hidroxitolueno butilado (BHT) a 4,5 mM e 

200 µL de ácido tricloroacético (TCA) 30% em eppendorfs de 1,5 mL. Posteriormente, 

foi colocado em banho-maria fervente (100 ºC) por 15 minutos. Centrifugou-se a 

15.000 x g em temperatura ambiente por 2 minutos. Pipetou-se 400 µL de 

sobrenadante e 400 µL de ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,73% nos criotubos e ferveu em 

banho-maria a 100 ºC por 30 minutos. Após, resfriou as amostras por 5 minutos e foi 

pipetado, em duplicata, 200 µL na placa de 96 poços e, posteriormente, o TBARS foi 

determinado em leitora de ELISA a 540 nm. Os resultados foram expressos em nmol/ 

mL e está no tópico 7. Para calcular a concentração de malondialdeído (MDA) 

presente na amostra, foi utilizado o cálculo: 

Cálculo [MDA] = A540nm x 6,6713  , 
                         0,25 

em que, A540nm é a leitura da amostra e 0,25 representa a quantidade de amostra 

adicionada no ensaio (250 µL). 

 

5.7.6 Pressão arterial ambulatorial (monitorização ambulatorial da pressão 

arterial) 

 

A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) foi realizada com 

um monitor Dyna-MAPA (Cardios®, Brasil) usando o método oscilométrico. Os 

participantes receberam orientações prévias ao exame da MAPA conforme a V 

diretrizes de MAPA da Sociedade Brasileira de Cardiologia140. A MAPA foi instalada 

nos participantes ≈3 horas após o horário de chegada no laboratório, quando todos os 

procedimentos experimentais foram concluídos. A instalação foi realizada por um 

pesquisador treinado, a 2,5 cm acima da fossa antecubital no braço esquerdo do 

participante. O equipamento foi programado para realizar medidas a cada 15 minutos 

de intervalo durante o dia (período vigília – entre 07:00 h e 22:59 h) e a cada 30 
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minutos de intervalo durante a noite (período de sono – entre 23:00 h e 06:59 h). Os 

participantes retiraram o equipamento no outro dia entre 11:00 h e 12:30 h da manhã, 

quando completava 24 h com o aparelho. 

Para análise dos dados os períodos de vigília e sono foram ajustados de 

cada exame de MAPA. As respostas de cada participante referente aos horários que 

dormiu e acordou foram utilizados para determinar os períodos de sono e vigília. O 

período entre a primeira medida após o horário que o participante relatou dormir e 

àquela imediatamente antes do horário que relatou acordar foi considerado o período 

de sono. As demais medidas foram consideradas como o período de vigília. Para as 

análises de comparação entre as condições experimentais, a média das medidas de 

PAS e PAD de 24 horas, vigília e sono foram utilizadas. Os sujeitos foram instruídos 

a continuar suas atividades diárias usuais e a evitar a realização de exercício físico. 

Medidas que mostraram um código de erro foram excluídos da análise. O exame foi 

considerado válido quando foram obtidas, pelo menos, 16 medidas durante o período 

da vigília e, no mínimo, oito medidas durante o sono140. 

 

5.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A normalidade de distribuição dos dados foi verificada pelo teste de 

Shapiro-Wilk e todos os dados apresentaram distribuição normal. A ANOVA de 

medidas repetidas foi utilizada para comparar os valores de PA ambulatorial (24 h, 

vigília e sono) entre as sessões. A ANOVA two-way com medidas repetidas (condição 

vs. tempo) foi utilizada para analisar NOx plasmático, TBARS, PA laboratorial e as PA 

fracionadas (1-6 h, 7-13 h, 14-20 h e 21-24 h) entre as sessões experimentais. A 

esfericidade dos dados foi verificada pelo teste de Mauchly’s. Quando a esfericidade 

foi violada a correção de Epsilon dos graus de liberdade de Greenhouse-Geisser foi 

utilizada. O post hoc de Bonferroni foi utilizado para as comparações em pares. O 

Delta foi usado para mostrar a diferença de PAS, PAD e PAM fracionada entre as 

sessões experimentais, para compreender a magnitude e a duração da redução da 

PA. O Delta foi calculado: PA da sessão experimental – PA da sessão controle. Para 

toda análise, foi adotado um nível de significância estatística de p ˂ 0,05. Todos os 

dados foram analisados usando SPSS® versão 20.0 para Windows (SPSS, Inc., 

Chicago, IL). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão em tabelas 

e como média ± erro padrão em figuras.  
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Abstract: Beetroot juice (BJ) may have a hypotensive effect in several populations. However, the effect of 

BJ on post-exercise blood pressure response has not been studied. Our objective was to verify if BJ 

potentiates the acute effects of exercise in blood pressure (BP) in obese individuals. Fourteen normotensive 

obese males were randomly assigned to three experimental sessions: 1) BJ with exercise (BJE, 200ml with 

≈ 800mg nitrate and 40 minutes moderate-intensity aerobic exercise), 2) fruit soda with exercise (FSE, 

200ml of low nitrate drink and 40 minutes moderate-intensity aerobic exercise) and 3) control without 

exercise (CON, 200ml of insignificant nitrate drink). The concentration of total nitrites and total nitrates in 

plasma (NOx) after the drinks and the ambulatory BP 24-hour were evaluated. The results show that the 

NOx concentration significantly increased only in the BJE session after consumption of BJ compared to 

FSE and CON. BJE session decreased ambulatory systolic blood pressure (SBP) (-5,3 ± 4,7 mmHg) (p <0.05) 

during the first six hours post-exercise, resulting in a reduction of SBP by ~ 3 mmHg (p <0.05) and diastolic 

blood pressure (DBP) in ~ 2 mmHg (p <0.05) in the 24 h period. While the FSE session reduced only SBP 

by ~ 3 mmHg (p <0.05) in the same period. In conclusion BJ potentiated ambulatory post-exercise BP 

responses in obese men. 

Keywords: Aerobic exercise; Nitric oxide; Post-exercise Hypotension; Beta vulgaris; Cardiovascular 

disease. 

 

1. Introduction 

Cardiovascular disease is one of the leading causes of mortality worldwide [1]. Hypertension and 

obesity are a major risk factor for cardiovascular disease [2]. In 2015, 603.7 million adults were obese 

around the world, and the overall prevalence of obesity was 12% [3]. Non-pharmacological intervention 

(lifestyle modification) offers an attractive alternative for preventing and treating hypertension, and 



45 
 

nutritional strategies and exercise are widely recommended [4]. Exercise has been considered an 

important approach in the reduction of cardiovascular risk, promoting chronic and acute clinically 

relevant effects in blood pressure (BP). 

Numerous clinical trials have shown beneficial cardiovascular effects of several different nutrients 

found in vegetables [5–7]. More recently attention has been directed toward other possible elements in 

vegetables that may have a role, including inorganic nitrate (NO3 −), an important bioactive 

phytochemical with cardioprotective properties [8] that is present in some vegetables such as spinach, 

beetroot and celery [9,10]. Because the nitrate content of vegetables is highly variable and is dependent 

on a number of different factors (as the nitrate content of the soil where the vegetables are grown or the 

presence or not of nitrogen-based fertilizers [10], the majority of studies have used either nitrate-rich 

beetroot juice (BR) or sodium nitrate to investigate the effects on performance or on health.  

A classic systematic review with metanalysis showed with greater reduction in systolic BP of 4.4 

mm Hg than decrease (−1.1 mm Hg) in diastolic BP [11] after short-term inorganic nitrate and beetroot 

juice supplementation.  Interestingly a study showed that a single dose nitrate administered in beetroot 

juice acutely reduces blood pressure (BP) in normotensive healthy volunteers and in hypertensive 

patients. Decreased ambulatory systolic and diastolic blood pressure (11.2 mmHg and 9.6 mmHg; 

p<0.001), respectively) in hypertensive patients [12].  

Although these reports, no study to date has evaluated whether dietary nitrate in the form of 

beetroot juice affects the acute BP responses after exercise. This may be especially relevant in individuals 

who have cardiovascular risk factors, but have not yet developed hypertension such as in obese people. 

Thus, the aim of this study was to examine the effects of dietary nitrate supplementation (nitrate-rich 

beetroot juice) on BP responses to exercise in obese males. It was hypothesized that nitrate-rich beetroot 

juice would decrease the blood pressure response after exercise compared to a nitrate-poor drink. 

2. Materials and Methods  

2.1. Subjects 

This study was a prospective single-center, randomized, crossover-controlled trial. Recruited 

eligible patients were those that satisfied a range of inclusion criteria: male aged between 20 and 30 

years old, body mass index (BMI) ≥ 30 and < 40 kg/m2, no manifest of cardiovascular disease, being 

without contraindications to perform exercise according to the Physical Activity Readiness 

Questionnaire (PARQ) but physically inactive, and injury-free at the time of this study. Participants 

were recruited from the staff and student population at the Federal University of Rio Grande do Norte 

(UFRN) and the Natal metropolitan region (Rio Grande do Norte, Brazil) via e-mail and flyers posted 

on community noticeboards. Written informed consent was signed and the participants were asked to 

gain medical clearance from a general practitioner prior to undertaking the study. The study protocol 

was approved by the Human Research Ethics Committee at UFRN (Protocol No. 1.808.205, CAAE 

59716216.8.0000.5292) and was prospectively registered on a publicly accessible database 

(http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-5gkhhj/). 

A total of 19 participants were recruited for this study, and 14 completed the study. The study was 

carried out from February to June 2017 at the nutritional assessment laboratory of the Federal University 

of Rio Grande do Norte. The study design followed CONSORT guidelines [13]. 

 

2.2. Procedures 

The subjects attended the research laboratory on four different occasions and all in the morning 

period. Participants were instructed to go to the laboratory after a 12-hour fasting period, and received 

a standardized meal 70 minutes prior to interventions, as determined by an experienced nutritionist. 

The first day was used to obtain data for sample characterization and to perform the maximum 

incremental test to determine the intensity of the exercise on the days of the experimental sessions. 

Anthropometric evaluation and body composition were performed after blood collection for 

biochemical characterization of the sample and fasting NOx. Participants then received a standard meal 
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and performed the maximal stress test. Finally, group allocation was carried out randomly by means of 

a lottery in order to determine the order of the experimental sessions of each subject without his 

knowledge. Subjects then underwent controlled experimental trials in the following three visits: 1) juice 

rich in nitrate (beetroot juice) with exercise (BJE), 2) fruit soda poor in nitrate with exercise (FSE), and 

3) session with mineral water and without exercise - control (CON).  

Participants were asked to maintain their habitual diet and activity during their participation in 

the current study. At 48h pre-assessment day, participants were asked to abstain from any kind of 

exercise or physical work, and to abstain from consuming alcohol, caffeine and nitrate rich food [14]. 

Subjects were additionally asked to avoid use of mouthwash and chewing gum in the 48h period prior 

to testing as this has previously been shown to reduce oral bacterial nitrate reductase activity [15]. The 

participants were asked to have the same food before all remaining assessment tests. 

 

2.3. Anthropometric measures and body composition 

Participants were initially screened by their medical history and readiness to exercise. Next each 

participant’s weight, height and waist circumference were obtained using anthropometric techniques 

and body fat percentage (BF%) was assessed for each participant by dual-energy X-ray absorptiometry 

(DEXA) (GE, Medical Systems, Madison, WI, USA). 

 

2.4. Maximal graded exercise test 

Participants performed a maximal graded exercise test on a motorized treadmill (RT350, 

Movement®, Pompeia, Brazil) to determine their maximum heart rate (HRmax). The graded exercise test 

started at 4 km/h followed by fixed increments of 1 km/h every minute until participants’ volitional 

exhaustion. HR (beats/min) was continuously recorded throughout the test using an HR monitor 

(RS800CX, Polar®, Kempele, Finland).  

On that day, mean resting heart rate (HR) was also measured to determine the intensity of the 

exercise to be performed in the exercise sessions. For determination of HR, BP and HR measurements 

were measured in triplicate by digital sphygmomanometer (Visomat®, comfort 20/40), with intervals of 

1 minute between them after 5 minutes of rest in the sitting position with uncrossed legs, back supported 

and arm placed on a table with the palm facing up [16]. 

 

2.5. Experimental Sessions 

The experimental pre-session protocol was identical for all three visits, only differing in the drink 

offered. Participants attended the 12-hour overnight fasting laboratory and were resting for five 

minutes. Blood pressure was measured (four times, with a one-minute interval between measurements, 

the first measurement was discarded and the average of the following three measurements was noted). 

A standardized meal (84% carbohydrates, 14% protein and 2% lipids) was offered with an energy value 

of 15% of the individual daily energy requirement, according to the recommendations for sedentary 

obese people [17]. Additionally, 200ml of the drink corresponding to the experimental session was 

offered 10 minutes after the end of the meal. 

The drinks were: 1) beetroot juice rich in nitrate (Beet It Sport®, James White Drinks Ltd., Ipswich, 

UK; 800mg nitrate) for condition BJE, 2) fruit soda poor in nitrate (Kapo®, Del Valle, Brazil; pasteurized 

beverage containing only 20g of a mixture of water, sugar, grape juice, apple, carrot and blueberry – 

very poor in polyphenols and containing only 5.4mg nitrate) for condition FSE, and 3) mineral water, 

(without a significant amount of nitrate) for condition CON. The nutritional composition in 200ml of 

the drinks was: beetroot juice rich in nitrate (194 calories, 40g of carbohydrate, 8g of protein, 0.4g of fat); 

fruit soda poor in nitrate (78 calories, 19g carbohydrate and other insignificant amounts of protein and 

fat); and mineral water (no calories and insignificant amounts of these nutrients). 

The subjects then performed the exercise protocol after drink, except in the CON session, in which 

they ingested water and did not exercise, remaining at rest for the period corresponding to the exercise. 

Sixty minutes after ingestion of the intervention drink, the subject performed 40 minutes of moderate 

aerobic exercise on a treadmill at an intensity of 50% of the reserve heart rate (HRR) [18], and this 
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frequency was monitored by participants using an elastic band attached to the cardiac monitor. The 

subjects performed a warm-up of three minutes before exercise at 4 km/h, and after the session they 

performed a two-minute cool down at 3 km/h. 

Blood was collected in three different moments (60min, 105min and 165min after the drink) for 

measuring NOx plasma. After the last blood collection, an ambulatory blood pressure monitor (ABPM) 

was placed on the subject to be used for 24 hours. Figure 1 shows a drawing of the experimental session 

in simplified form. 

 

Figure 1. Design of the experimental sessions. 

BJE = beetroot juice with exercise, FSE = fruit soda with exercise, CON = control without exercise, HRR 

= Heart rate reserve, ABP = Ambulatory blood pressure, BP = blood pressure. 

 

2.6. Ambulatorial Blood Pressure Measurements 

After each experimental session, participants were instructed to shower and then they were fit with 

the ABPM device (DynaMAPA, Cardios®, Brazil) in their non-dominant arm. The participants were 

fitted with the ABPM device ~60 min after exercise or rest following the end of the experimental sessions 

(i.e. between 11:00am-12:00am), which was then removed the following day between 11:00am-12:00am. 

The device was programmed to measure BP every 15 min while the subject was awake (between 

07:00am-10:59pm) and every 30 min during their asleep (between 11:00pm-06:59am) periods. These 

periods were defined by the subjects who changed the monitor settings by pressing a button when they 

went to bed and again when they woke-up [19]. All these procedures were clarified to the participants 

previously in a familiarization session. In order to be included in the final analysis, a minimum of 16 

and 8 BP measurements while awake and asleep, respectively, had to be successfully recorded. 

Participants came back to the laboratory in the following morning after each experimental session and 

the data were downloaded to a computer. Data was recorded for a 24h period, and awake and asleep 

periods were defined according to each subject. The average values for each period were considered for 

data analysis.  

 

2.7. Blood samples and biochemical variables 

For characterization of the sample, a venous blood sample was obtained during the morning hours 

after an overnight fast. Triglycerides, total cholesterol, HDL cholesterol (HDL-C) and glycaemia were 
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determined by automated enzymatic methods (Advia, Bayer, USA) and LDL cholesterol (LDL-C) 

calculated by the Friedewald formula [20]. 

In fasting and during experimental sessions: 60min, 105min and 165min, blood (10ml) was 

collected for measuring NOx plasma. A colorimetric assay was used for simultaneously measuring total 

nitrites and nitrates (NOx) in plasma in a 96-well plate. The principle of this assay is to reduce nitrate 

by vanadium (III) combined with detection by the acidic Griess reaction which can be read in a 

microplate reader (Backmark Bio Rad-USA) at 540 nm, as described by Miranda et al. [21]. The plasma 

sample was initially deproteinized by ultrafiltration using microfilters (Biomax® Membrane, 10 kDa, 

Millipore, Billerica, MA, USA). Next, an assay was performed and a standard curve was simultaneously 

made. This methodology was adapted from García-Robledo et al. [22]. The results were expressed in 

μM. 

 

2.8. Statistical Analysis 

Shapiro-Wilk test was used to test normality, and all data presented normal distribution. ANOVA 

for repeated measures was used to compare ambulatory BP (i.e. 24h, awake and asleep periods) between 

the BJE, FSE and CON.  A two-way (condition vs. time) ANOVA for repeated measures was used to 

analyze fractional systolic, diastolic and mean BP (1-6h, 7-13h, 14-20h and 21-24h) after the experimental 

sessions for BJE, FSE and CON, and plasma NOx between sessions. Data sphericity was verified by the 

Mauchly's test. In case of sphericity assumption violation, the degrees of freedom were adjusted and 

reported using the Greehouse-Geisser epsilon correction. Bonferroni post hoc was used for comparisons 

in pairs. Delta was used to show the difference of fractional SBP, DBP and MAP between the BJE and 

FSE sessions with the CON session, as well as between the BJE and FSE sessions. The significance level 

was set at 5% (p <0.05) for all analyses. All data were analyzed using SPSS® 20.0 for Windows (SPSS, 

Inc., Chicago, IL). Results are expressed as mean ± standard deviation (SD) in the tables, and as mean ± 

standard error in the figures. 
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3. Results 

From dissemination in social networks and posters, nineteen subjects came into contact for 

participation in the study and met the eligibility criteria. These individuals performed the first session 

and were randomized. After randomization, five participants had their participation discontinued 

because they claimed they had no time. Thus, 3 subjects started their first session in the BJE condition, 

6 subjects in the FSE and 5 subjects in the CON, so that 14 subjects participated in all sessions and had 

their data analyzed (Figure 2).  

 

 
Figure 2. Flow chart of the study CONSORT.  

BJE = beetroot juice with exercise, FSE = fruit soda with exercise, CON = control without exercise. 

 

Table 1 shows the anthropometric, cardiovascular and biochemical characteristics of all 

participants. The individuals were generally normotensive, with an elevated average waist 

circumference. Increased mean values of total cholesterol and triglycerides allow us to classify 

individuals as dyslipidemic – isolated hypertriglyceridemia [23]. 
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Table 1. Characterization of study group (n=14).  

VARIABLES  MEAN ± SD 

Age (years) 

Weight (Kg) 

Height (cm) 

Body Mass Index (kg/m²) 

Body Fat percentage (%) 

Fat weight (Kg) 

Lean body weight (Kg) 

Waist circumference (cm) 

Resting systolic blood pressure (mmHg) 

Resting diastolic blood pressure (mmHg) 

Resting heart rate (bpm) 

Fasting glycaemia (mg/dL) 

Total cholesterol (mg/dL) 

HDL-cholesterol (mg/dL) 

LDL-cholesterol (mg/dL) 

Triglycerides (mg/dL) 

25.3 ± 4.7 

113.2 ± 15.7 

177.6 ± 6.9 

35.8 ± 3.3 

40.8 ± 0.1 

45.2 ± 9.7 

64.6 ± 7.1 

118.9 ± 10.3 

122.9 ± 9.5 

82.9 ± 5.7 

72.9 ± 6.1 

83.9 ± 7.4 

196.6 ± 42.4 

44.9 ± 10.3 

116.6 ± 39.5 

175.6 ± 74.9 

HDL= High-density lipoprotein; LDL= Low-density lipoprotein. SD = standard deviation. 

 

 

Figure 3 illustrates plasma NOx concentration during the three experimental sessions in the fasting 

periods, 60 minutes (60min), 105 minutes (105min) and 165 minutes (165min) after drinking. Plasma 

NOx increased significantly after ingestion of beetroot juice from the 60min point (from 9.9 ± 2.3 μM to 

47.0 ± 4.5 μM, p <0.001), but not after ingestion of fruit soda and mineral water. 
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Figure 3. Concentration of fasting NOx plasma 60min, 105min and 165min after the drink in 

normotensive volunteers during acute sessions of beetroot juice with exercise (BJE), fruit soda with 

exercise (FSE) and control without exercise (CON). Values are expressed as mean ± standard error.  

* Significant difference from the other sessions at the same time, p <0.05. 

 

 

Figure 4 presents the results of ambulatory blood pressure in the 24-hour (24h) period, awake and 

asleep after the experimental sessions. There was a decrease in the mean SBP in the 24h period after BJE 

and FSE and awake after the FSE session compared to CON (p <0.05). A decrease of ~ 3 mmHg in SBP 

was observed in the BJE and FSE sessions compared to the 24-hour session (p <0.05). Regarding DBP, 

there was a decrease in mean values in the 24 h period only after the BJE session (~ 2 mmHg, p <0.05). 

No changes in SBP and DBP were observed during sleep between conditions (p> 0.05). 
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Figure 4. Systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) during the 24h (above) total 

period, awake (mean) and asleep period (below) after the acute sessions of beetroot juice with exercise 

(BJE), fruit soda with exercise (FSE) and control without exercise (CON) of normotensive volunteers (n 

= 14). Values are expressed as mean ± standard error.  
a = Significant difference session in relation to the moment of control (p <0.05) 

 

Table 2 shows the comparisons between the periods (1-6h, 7-13 h, 14-20h and 21-24h) after the 

CON, BJE and FSE sessions. Figure 5 shows the deltas of SBP, DBP and MAP of the BJE and FSE sessions 

compared to the control, and between BJE and FSE. There was a condition x time interaction (p = 0.018) 

for SBP and the post hoc analysis revealed a significant reduction of 5.3 mmHg in the period of 1-6 h 

after the BJE session (119.7 ± 7.8 mmHg; p = 0.025) compared to the CON session (125.1 ± 11.1 mmHg), 

as well as a reduction of 3.8 mmHg in the same period after BJE (119.7 ± 7.8 mmHg; p = 0.05) compared 

to the FSE session (123.5 ± 8.7 mmHg). There was no condition x time interaction for DBP (p> 0.05).  A 

condition x time interaction (p = 0.018) was observed in mean arterial pressure (MAP) and post hoc 

analysis revealed a significant reduction of 3.8 mmHg in the period of 1-6 h after the BJE (97.4 ± 5.7 
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mmHg; p = 0.025) compared to the FSE session (101.2 ± 7.3 mmHg). In the 7-13h period, there was a 

reduction of 3.2 mmHg after the BJE session (99.1 ± 6.4 mmHg, p = 0.05) and a reduction of 2.4 mmHg 

after the FSE session (100.0 ± 7.7 mmHg) compared to the CON session (Figure 5). 

 

 

Table 2. Hourly ambulatory blood pressure following acute sessions of beetroot juice with exercise 

(BJE), fruit soda with exercise (FSE) and control without exercise (CON) of normotensive volunteers (n 

= 14). 

 Awake Asleep Awake P 

 1-6h 7-13h 14-20h 21-24h Interaction Time Condition 

SBP (mmHg)        

CON 125.1 ± 11.1 126.3 ± 9.2 116.0 ± 8.9 125.3 ± 8.4    

BJE 119.7 ± 7.8a,b 123.5 ± 9.5 113.9 ± 7.9 124.4 ± 7.3 0.018 < 0.001 0.035 

FSE 123.5 ± 8.7 123.5 ± 8.8 112.4 ± 6.7 120.4 ± 7.3    

DBP (mmHg)        

CON 81.4 ± 8.4 82.0 ± 6.4 67.8 ± 7.0 81.0 ± 7.6    

BJE 78.5 ± 5.4 78.5 ± 6.7 67.5 ± 7.0 80.3 ± 7.3 0.125 < 0.001 0.118 

FSE 82.4 ± 7.0 80.1 ± 8.3 66.6 ± 6.3 78.2 ± 9.5    

MAP (mmHg)        

CON 101.4 ± 9.0 102.3 ± 6.9 90.0 ± 7.2 101.3 ± 6.6    

BJE 97.4 ± 5.7b 99.1 ± 6.4a 88.7 ± 6.3 100.4 ± 5.6 0.018 < 0.001 0.064 

FSE 101.2 ± 7.3 100.0 ± 7.7a 90.4 ± 4.9 97.6 ± 7.6    

Values are expressed as mean ± standard deviation. SBP = Systolic blood pressure, DBP = Diastolic 

blood pressure, MAP = mean arterial pressure, CON = control without exercise, BJE = beetroot juice 

with exercise, FSE = fruit soda with exercise.  
a = Significant difference session in relation CON (p < 0.05). 
b = Significant difference BJE session in relation to the FSE session (p < 0.05). 
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Figure 5. Variation in systolic, diastolic and mean BP following acute sessions of beetroot juice with 

exercise (BJE) and fruit soda with exercise (FSE) compared to control.  

Values are expressed as mean ± standard error.  
a= Significant difference between a condition and CON (p < 0.05)  
b= Significant difference between BJE and FSE (p < 0.05, SBP and MAP) 
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4. Discussion 

The results of our trial indicated that nitrate supplementation was biologically active, reduced in 

post-exercise SBP in the first six hours post exercise, and the MAP in the 7-13h post exercise. To the best 

of our knowledge, this is the first study to show the potentiation of BP responses after exercise with 

beetroot juice. 

Dietary nitrate has been one of the most discussed topics in nutrition and exercise communities in 

the past few years. Studies have investigated nitrate supplementation in the form of beetroot juice on 

physical performance in athletes [24–26], physically active people [27,28], older people [29] and in some 

diseases such as chronic obstructive pulmonary disease [14] and type 2 diabetes [30]. Since the first 

human study showing a blood pressure-lowering effect of a dietary nitrate supplement was published 

in 2006 [31], many studies have extended these findings. Although studies show that beetroot juice 

lowers BP, the results are still controversial in different populations. In the present study, the intake of 

beetroot juice reduced ambulatory SBP by 5.3 mmHg during the first six hours post exercise, which 

resulted in a reduction in the mean values of SBP in the period 24 hours (3mmHg) and DBP in the 24 

hour period (2mmHg) compared to the control session. This finding is relevant, because a reduction of 

3 mmHg in systolic blood pressure is associated with a reduction of 8% and 5% in stroke mortality and 

heart disease, respectively [32]. 

Post-exercise hypotension is well documented in the literature, and the clinical relevance of acute 

reductions in BP occurs mainly when long-lasting effects of exercise [33]. However, a systematic review 

showed no reductions of ambulatory BP after a single aerobic exercise session in normotensive 

individuals [34,35]. The results of the present study showed that beetroot juice supplementation lead to 

reductions in ambulatory BP in obese normotensive subjects. Interestingly, a previous study observed 

that beetroot juice [36] did not alter ambulatory BP in healthy normotensive subjects. Taken together, 

these results suggest that the effects of beetroot juice in potentiate BP reductions after exercise occur 

mainly in subjects with metabolic disorders, which agrees with studies that observed [37] the effects of 

dietary nitrate mainly in people with vascular and/or metabolic diseases. 

The possible mechanisms by which this reduction in BP occurs are due to a reduction in peripheral 

vascular resistance, a release of vasodilatory substances such as nitric oxide (NO), a reduction in cardiac 

output [38-40], increased histamine activity [41] and a reduction of sympathetic nerve activity [42]. In 

this study, BJ supplementation significantly increased pre-exercise plasma NOx, which is a highly 

sensitive marker of NO bioavailability. Interestingly, fact, following bolus nitrate ingestion, plasma 

nitrate concentration ([nitrate]) peaks after 1–2h and plasma [nitrite] peaks after 2–3h, after which both 

gradually fall, arriving back at baseline values after about 24h [43]. Therefore, the reductions in BP 

observed in the first hours post-exercise may be influenced by increases in NO bioavailability. In 

relation to MAP, as the reduction was later (period between 7-13h post-exercise), exercise was possibly 

responsible for this PEH since nitrate half-life is 5-8h [44]. 

There are several studies in the literature that demonstrate that dietary nitrate reduces BP 

significantly in healthy individuals [45,46]. Meta-analyzes point to a reduction in BP with values of 

4.4/1.1 mmHg [11] and 4.1/2 mmHg [47] for people without vascular disease. This hypotensive effect 

was greater and more consistent for SBP than DBP [11,47]. However, the effects of nitrate 

supplementation are likely determined by an interaction between multiple variables. For example, in 

studying older people with overweight/obesity, Lara et al. [36] found that BJ does not alter ambulatorial 

BP. According to Kerley [37], dietary nitrate may be more relevant for people with vascular and/or 

metabolic impairment, those who engage in short-term and intense exercise, untrained individuals and 

those with low dietary nitrate intake.  

Although the findings of this study were consistent, some limitations should be considered. Our 

clinical trial was randomized but was not blinded because the flavors of the intervention drinks are 

striking and impossible to confuse. We did not perform a control session (no exercise) with dietary 

nitrate supplementation, and we suggest that future studies include this session to clarify whether the 

results would be similar. The fact that we only studied men with obesity does not allow us to generalize 

the results for both genders, nor for other specific populations. 
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This finding suggests that inorganic nitrate may have important therapeutic applications to 

decrease the BP response to exercise when individuals have cardiovascular risk. Regarding clinical 

applications, this study suggests that beetroot may be a co-adjuvant to increase post-exercise BP 

response. However, further research is needed to confirm these findings, as well as whether our main 

intervention (BJE) may also be beneficial to other populations. 

5. Conclusions 

The present study showed that supplementation of beetroot juice significantly increased the 

plasma NOx concentration and presented an innovative finding: this inorganic nitrate-rich 

supplementation is able to potentiate the moderate postoperative aerobic acute postoperative pressure 

response to a greater magnitude for systolic blood pressure during the first 6 hours after exercise and 

for mean arterial pressure during the period of 7-13 hours in obese and normotensive individuals. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo mostrou que a suplementação de suco de beterraba 

aumentou significativamente a concentração plasmática de NOx e foi capaz de 

potencializar a resposta aguda pressórica pós-exercício ambulatorial em maior 

magnitude para a PAS durante as primeiras 6 horas após o exercício e para a PAM 

no mesmo período em indivíduos com obesidade e normotensos. Desse modo, este 

achado sugere que o nitrato inorgânico pode ter importantes aplicações terapêuticas 

para reduzir a PA após o exercício, quando os indivíduos têm risco cardiovascular. 

Além disso, é possível que o alimento pode ser um coadjuvante imprescindível para 

aumentar a resposta pressórica pós-exercício. Contudo, são necessárias mais 

pesquisas para confirmar esses achados em outras populações. 

Apesar dos achados contundentes e da perspectiva de futuros estudos 

sobre esse tema, uma limitação merece ser considerada neste estudo. Esse foi um 

ensaio clínico randomizado e cruzado, mas não foi cegado, pois os sabores das 

bebidas de intervenção são marcantes e impossíveis de serem confundidas. Alguns 

estudos na literatura contornam esta limitação com o uso de suco de beterraba sem 

nitratos (desnitrificados), mas esta tecnologia não estava disponível em nosso 

laboratório. Com isso, o refresco de frutas industrializado foi eleito para fins de 

comparação, principalmente pela cor semelhante, mas reconhecemos que isso não 

era o suficiente para fazer com que os sujeitos confundissem as bebidas. Sugerimos 

que futuros estudos analisem a viabilidade do uso de um placebo mais contundente. 

Além disso, outra limitação foi não ter sido realizado uma sessão de suco de beterraba 

sem exercício.  

É válido ressaltar alguns pontos fortes deste estudo. A inserção da sessão 

controle, sem a prática de exercício físico, reforça as evidências de que as alterações 

são devidas ao suco de beterraba. Ainda, essa sessão foi uma maneira de conhecer 

a PA ambulatorial desse individuo sem interferência de exercício e bebidas com sabor. 

Além disso, neste estudo, a ingestão aguda de suco de beterraba rico em nitrato foi 

bem tolerada por todos os participantes e não houve efeitos clínicos adversos 

relevantes. Além dos resultados contextualizados no artigo acima, obtivemos alguns 

resultados complementares que irão ser usados para a produção de outro artigo. Tais 

resultados são: 
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Tabela 1. Energia e macronutrientes consumidos pela população estudada. 

Variáveis Consumido Recomendação* 

Kcal (gramas) % % 

Energia 1934 ± 714   

Carboidrato 961 ± 416  

(240,17 ± 104,07 g) 

50% 45-65% 

Proteína 413 ± 151  

(103,23 ± 37,86 g) 

21% 10-35% 

Lipídeos 561 ± 147  

(62,29 ± 16,29 g) 

29% 20-35% 

Colesterol 355 ± 126 mg  - 

*Institute of Medicine, 2006. Os resultados de Kcal (gramas) foram expressos como média ± 

desvio padrão. 
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Tabela 2. Recomendação de micronutrientes para homens de 19 a 30 anos e 
micronutrientes consumidos pela população estudada. 

Variáveis Recomendação Consumido Análise 

EAR/AI* UL   

Vitamina A¹ 625 µg 3000 µg 267,10 ± 196,70 µg Possivelmente INADEQUADO 

Vitamina B12² 2 µg - 0,41 ± 0,58 µg Possivelmente INADEQUADO 

Vitamina D³ 10 µg 100 µg 0,59 ± 1,20 µg Possivelmente INADEQUADO 

Cálcio³ 800 mg 2500 mg 545,17 ± 293,06 mg Possivelmente INADEQUADO 

Ferro¹ 6 mg 45 mg 11,69 ± 6,16 mg Possivelmente ADEQUADO 

Sódio² 1500 mg* 2300 mg 1896,83 ± 1043,35 mg Possivelmente ADEQUADO 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. EAR = Estimated Average 
Requerement, AI = Adequate Intake, UL = Tolerable Upper Intake, ¹ Institute of Medicine, 
2001, ² Institute of Medicine, 2006, ³ Institute of Medicine, 2011 
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Tabela 3. Pressão arterial sistólica e diastólica laboratorial em 3 momentos diferentes sob sessões controle, suco de beterraba e 
refresco de frutas. 
      Jejum Imediatamente pré Exercício 1h após Exercício p-valor 

 Média ± DP Média ± DP Delta de mudança Média ± DP Delta de 

mudança 

Condição Tempo Interação 

PAS (mmHg)      0,619 0,054 0,349 

Controle 124,79 ± 8,82 127,71 ± 10,54 2,929 

(-3916 ; 9,774)a 

123,21 ± 14,59 -1,571 

(-11,340 ; 8,197)b 

   

Suco de Beterraba 130,43 ± 14,45 124,79 ± 12,02 -5,643 

(-12,531 ; 1,245)a 

121,71 ± 13,26 -8,714 

(-19,253 ; 1,825)b 

   

Refresco de frutas 127,00 ± 10,71 127,79 ± 13,23 0,786 

(-7,009 ; 8,580)a 

125,00 ± 11,14 -2,000 

(-9,550 ; 5,550)b 

   

PAD (mmHg)      0,145 0,079 0,013 

Controle 82,29 ± 6,13 83,00 ± 10,08 0,714 

(-4,690 ; 6,118)a 

84,79 ± 9,07 2,500 

(-3,291 ; 8,291)b 

   

Suco de Beterraba 85,14 ± 8,51 76,43 ± 9,16 -8,714 

(-18,004 ; 0,575)a 

78,14 ± 7,72 -7,000* 

(-13,346 ; -0,654)b 

   

Refresco de frutas 82,29 ± 9,04 80,86 ± 7,21 -1,429 

(-5,932 ; 3,074)a 

85,57 ± 10,69 3,286 

(-4,343 ; 10,915)b 

   

PAS = Pressão Arterial Sistólica, PAD = Pressão Arterial Diastólica. Valores foram expressos em média ± desvio padrão e IC 95%. 
* = Efeito principal do tempo (em relação ao momento jejum), p < 0,029. 
a Delta valor entre pré-exercício e jejum 
b Delta valor entre 1 hora após exercício e jejum 
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Tabela 4. Variável bioquímica de peroxidação lipídica em 3 momentos diferentes sob a influência de 3 sessões experimentais. 
  Pré-exercício Pós-exercício 1 hora após exercício p-valor 
Variáveis  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Condição Tempo Interação 

TBARS Controle 3,27 ± 1,35 3,16 ± 1,53 2,93 ± 0,95 0,031 0,099 0,188 

                                    -0,108 (-0,85 ; 0,63)a -0,236 (-1,15 ; 0,67)b    

 Suco de beterraba 3,00 ± 1,05 4,14 ± 3,15 3,33 ± 1,04    

                                     1,135 (-0,87 ; 3,14)a -0,811 (-2,98 ; 1,36)b    

 Refresco de frutas 2,91 ± 0,78 2,92 ± 0,68 2,80 ± 1,14    

                                     0,007 (-0,58 ; 0,60)a   -0,118 (-0,85 ; 0,61)b    

Valores foram expressos em média ± desvio padrão e IC 95%. a Delta valor entre pós-exercício e pré-exercício,  
b Delta valor entre 1 hora após exercício e pré-exercício 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

63 



0 
 

REFERÊNCIAS 

 

1. Gardner D. The etiology of obesity. Mo Med. 2003; 100(3): 242-247. 
 
2. ABESO. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica. Diretrizes brasileiras de obesidade 2016. 4.ed. São Paulo. 2016. 
 
3. The GBD 2015 Obesity Collaborators. Health Effects of Overweight and Obesity in 
195 Countries over 25 Years. N Engl J Med. 2017 Jul; 377(1): 13-27. 
 
4. Brasil. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2016: vigilância de fatores de risco e 
proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência 
e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas 
nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2016. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2017. 160p.: il. 
 
5. Ouchi N., Parker JL, Lugus JJ, Walsh K. Adipokines in inflammation and metabolic 
disease. Nat Rev Immunol. 2011 Feb; 11(2): 85-97. 
 
6. Pereira PF, Almeida CG, Alfenas RCG. Glycemic index role on visceral obesity, 
subclinical inflammation and associated chronic diseases. Nutr Hosp. 2014 Aug; 30(2): 
237-243. 
 
7. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb 
C. et al. 2017 ACC/ AHA/ AAPA/ ABC/ ACPM/ AGS/ APhA/ ASH/ ASPC/ NMA/ PCNA 
Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood 
Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2017 Nov; 
1-283. 
 
8. Roth GA, Johnson C, Abajobir A, Abd-Allah F, Abera SF, Abyu G. et al. Global, 
Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 to 
2015. J Am Coll Cardiol. 2017 Jul; 70(1): 1-25. 
 
9. Kotsis V, Stabouli S, Bouldin M, Low A, Toumanidis S, Zakopoulos N. Impact of 
obesity on 24-hour ambulatory blood pressure and hypertension. Hypertension. 2005 
Apr; 45(4): 602-607.  
 
10. Canoy D, Boekholdt SM, Wareham N, Luben R, Welch A, Bingham S. et al. Body 
fat distribution and risk of coronary heart disease in men and women in the European 
Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition in Norfolk cohort: a population-
based prospective study. Circulation. 2007 Dec; 116(25): 2933-2943. 
 
11. Kotsis V, Stabouli S, Papakatsika S, Rizos Z, Parati G. Mechanisms of obesity-
induced hypertension. Hypertens Res. 2010 May; 33(5): 386-393. 
 
12. Laddu D, Dow C, Hingle M, Thomson C, Going S. A review of evidence-based 
strategies to treat obesity in adults. Nutr Clin Pract. 2011 Oct; 26(5): 512-525. 
 

64 



1 
 

13. Pescatello LS, Franklin BA, Fagard R, Farquhar WB, Kelley GA, Ray CA; American 
College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine position stand. 
Exercise and hypertension. Med Sci Sports Exerc. 2004 Mar; 36(3): 533-553. 
 
14. Hoffmann C, Weigert C. Skeletal Muscle as an Endocrine Organ: The Role of 
Myokines in Exercise Adaptations. Cold Spring Harb Perspect Med. 2017 Nov ; 7(11). 
 
15. Cornelissen VA, Smart NA. Exercise training for blood pressure: A systematic 
review and meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2013 Feb; 2(1): 1-9. 
 
16. Cardoso CG Jr, Gomides RS, Queiroz AC, Pinto LG, Lobo FS, Tinucci T. et al. 
Acute and chronic effects of aerobic and resistance exercise on ambulatory blood 
pressure. Clinics. 2010 Mar; 65(3): 317-325. 
 
17. Marques-Silvestre ACO, Brasileiro-Santos MS, Oliveira AS, Silva FTM, Santos AC. 
Magnitude of hypotension after acute aerobic exercise: A systematic review of 
randomized trials. Motricidade. 2014 Jul; 10(3): 99-111. 
 
18. Carpio-Rivera E, Moncada-Jiménez J, Salazar-Rojas W, Solera-Herrera A. Acute 
Effects of Exercise on Blood Pressure: A Meta-Analytic Investigation. Arq. Bras. 
Cardiol.  2016  May; 106(5): 422-433.  
 
19. Kmiecik W, Lisiewska Z, Slupski J. Effects of freezing and storage of frozen 
products on the content of nitrate, nitrites and oxalates in dill (Anethum graveolens L.). 
Food Chem. 2004 Jun; 86(1): 105-111. 
 
20. Hord NG, Tang Y, Bryan NS. Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic 
context for potential health benefits. Am J Clin Nutr. 2009 Jul; 90(1): 1-10. 
 
21. Bondonno CP, Blekkenhorst LC, Liu AH, Bondonno NP, Ward NC, Croft KD. et al. 
Vegetable-derived bioactive nitrate and cardiovascular health. Mol Aspects Med. 2017 
Sep; 1-9. 
 
22. Gee LC, Ahluwalia A. Dietary Nitrate Lowers Blood Pressure: Epidemiological, Pre-
clinical Experimental and Clinical Trial Evidence. Curr Hypertens Rep. 2016 Feb; 
18(2): 1-14. 
 
23. Clifford T, Howatson G, West DJ, Stevenson EJ. The Potential Benefits of Red 
Beetroot Supplementation in Health and Disease. Nutrients. 2015 Apr; 7(4): 2801-
2822. 
 
24. Pinna M, Roberto S, Milia R, Marongiu E, Olla S, Loi A. et al. Effect of beetroot 
juice supplementation on aerobic response during swimming. Nutrients. 2014 Jan; 
6(2): 605-615. 
 
25. Muggeridge DJ, Howe CC, Spendiff O, Pedlar C, James PE, Easton C. A single 
dose of beetroot juice enhances cycling performance in simulated altitude. Med Sci 
Sports Exerc. 2014 Jan; 46(1): 143-150. 
 

65 



2 
 

26. Shepherd AI, Wilkerson DP, Dobson L, Kelly J, Winyard PG, Jones AM. et al. The 
effect of dietary nitrate supplementation on the oxygen cost of cycling, walking 
performance and resting blood pressure in individuals with chronic obstructive 
pulmonary disease: A double blind placebo controlled, randomised control trial. Nitric 
Oxide. 2015 Aug; 48: 31-37. 
 
27. Wylie LJ, Mohr M, Krustrup P, Jackman SR, Ermιdis G, Kelly J. et al. Dietary nitrate 
supplementation improves team sport-specific intense intermittent exercise 
performance. Eur J Appl Physiol. 2013 Jul; 113(7): 1673-1684. 
 
28. Bailey SJ, Fulford J, Vanhatalo A, Winyard PG, Blackwell JR, DiMenna FJ. et al. 
Dietary nitrate supplementation enhances muscle contractile efficiency during knee-
extensor exercise in humans. J Appl Physiol. 2010 Jul; 109(1): 135-148. 
 
29. Lansley KE, Winyard PG, Bailey SJ, Vanhatalo A, Wilkerson DP, Blackwell JR. et 
al. Acute dietary nitrate supplementation improves cycling time trial performance. Med 
Sci Sports Exerc. 2011 Jun; 43(6): 1125-1131. 
 
30. Larsen FJ, Schiffer TA, Borniquel S, Sahlin K, Ekblom B, Lundberg JO. et al. 
Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans. Cell Metab. 
2011 Feb; 13(2): 149-159. 
 
31. Webb AJ, Patel N, Loukogeorgakis S, Okorie M, Aboud Z, Misra S. et al. Acute 
blood pressure lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate 
via bioconversion to nitrite. Hypertension. 2008 Mar; 51(3): 784-790. 
 
32. d'El-Rei J, Cunha AR, Trindade M, Neves MF. Beneficial Effects of Dietary Nitrate 
on Endothelial Function and Blood Pressure Levels. Int J Hypertens. 2016 Feb; 2016: 
1-6. 
 
33. Lansley KE, Winyard PG, Fulford J, Vanhatalo A, Bailey SJ, Blackwell JR. et al. 
Dietary nitrate supplementation reduces the O2 cost of walking and running: A 
placebo-controlled study. J Appl Physiol. 2011 Mar; 110(3): 591-600. 
 
34. Siervo M, Lara J, Ogbonmwan I, Mathers JC. Inorganic nitrate and beetroot juice 
supplementation reduces blood pressure in adults: a systematic review and meta-
analysis. J Nutr. 2013 Jun; 143(6): 818-826. 
 
35. Jonvik KL, Nyakayiru J, Pinckaers PJ, Senden JM, Van Loon LJ, Verdijk LB. 
Nitrate-Rich Vegetables Increase Plasma Nitrate and Nitrite Concentrations and Lower 
Blood Pressure in Healthy Adults. J Nutr. 2016 May; 146(5): 986-993. 
 
36. Kapil V, Milsom AB, Okorie M, Maleki-Toyserkani S, Akram F, Rehman F. et al. 
Inorganic nitrate supplementation lowers blood pressure in humans: role for nitrite-
derived NO. Hypertension. 2010 Aug; 56(2): 274-281. 
 
37. Ghosh SM, Kapil V, Fuentes-Calvo I, Bubb KJ, Pearl V, Milsom AB. et al. Enhanced 
vasodilator activity of nitrite in hypertension: critical role for erythrocytic xanthine 
oxidoreductase and translational potential. Hypertension. 2013 May; 61(5): 1091-
1102.  

66 



3 
 

 
38. Berry MJ, Justus NW, Hauser JI, Case AH, Helms CC, Basu S. et al. Dietary nitrate 
supplementation improves exercise performance and decreases blood pressure in 
COPD patients. Nitric Oxide. 2015 Aug; 48: 22-30. 
 
39. Bahadoran Z, Ghasemi A, Mirmiran P, Azizi F, Hadaegh F. Beneficial effects of 
inorganic nitrate/nitrite in type 2 diabetes and its complications. Nutr Metab. 2015 May; 
16: 1-9. 
 
40. Neto AS, Bozza R, Ulbrich A, Mascarenhas LPG, Boguszewski MCS, Campos W. 

Síndrome metabólica em adolescentes de diferentes estados nutricionais. Arq Bras 

Endocrinol Metab. 2012 Mar; 56(2):104-109. 

 

41. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atualização da diretriz brasileira de 

dislipidemias e prevenção da aterosclerose – 2017. 109: 90. ISSN-0066-782X. 

Disponível on-line: http://www.scielo.br/pdf/abc/v109n2s1/0066-782X-abc-109-02-s1-

0001.pdf. (acessado 25 de Agosto de 2017). 

 
42. Kang YS. Obesity associated hypertension: new insights into mechanism. 
Electrolyte Blood Press. 2013 Dec; 11(2): 46-52. 
 
43. Ormsbee MJ, Lox J, Arciero PJ. Beetroot juice and exercise performance. J. Int. 
Soc. Sports Nutr. 2013 Nov; 2013(5): 27–35. 
 
44. Ashor AW, Lara J, Siervo M. Medium-term effects of dietary nitrate 
supplementation on systolic and diastolic blood pressure in adults: a systematic review 
and meta-analysis. J Hypertens. 2017 Jul; 35(7): 1353-1359. 
 
45. Modin A, Björne H, Herulf M, Alving K, Weitzberg E, Lundberg JO. Nitrite-derived 
nitric oxide: a possible mediator of ‘acidic-metabolic’ vasodilation. Acta Physiol 
Scand. 2001 Jan; 171(1): 9–16.  
 
46. González-Muniesa P, Mártinez-González MA, Hu FB, Després JP, Matsuzawa Y, 
Loos RJF et al. Obesity. Nat Rev Dis Primers 3. 2017 Jun; 3(17034): 1-18.  
 
47. World Health Organization. Physical status: the use and interpretation of 
anthropometry. Report of a WHO Expert Committee. Technical Report Series No. 854. 
Geneva: World Health Organization; 1995. 
 
48. Mathieu P, Pibarot P, Larose E, Poirier P, Marette A, Després JP. Visceral obesity 
and the heart. Int J Biochem Cell Biol. 2008; 40(5): 821-836. 
 
49. Pouliot MC, Després JP, Lemieux S, Moorjani S, Bouchard C, Tremblay A. et al. 
Waist circumference and abdominal sagittal diameter: best simple anthropometric 
indexes of abdominal visceral adipose tissue accumulation and related cardiovascular 
risk in men and women. Am J Cardiol. 1994 Mar; 73(7): 460-468. 
 
50. Frøssing S, Nylander MC, Chabanova E, Kistorp C, Skouby SO, Faber J. 
Quantification of visceral adipose tissue in polycystic ovary syndrome: dual-energy X-
ray absorptiometry versus magnetic resonance imaging. Acta Radiol. 2017 Jan. 

67 



4 
 

 
51. Gómez-Hernández A, Beneit N, Díaz-Castroverde S, Escribano Ó. Differential 
Role of Adipose Tissues in Obesity and Related Metabolic and Vascular 
Complications. Int J Endocrinol. 2016 Sep; 2016(1216783): 1-15. 
 
52. Wildman RP, Gu DF, Reynolds K, Duan XF, Wu XQ, He J. Are waist circumference 
and body mass index independently associated with cardiovascular disease risk in 
Chinese adults? Am J Clin Nutr 2005; 82(6): 1195–1202. 
 
53. Zhang XG, Yao S, Sun GZ, Yu SS, Sun ZQ, Zheng LQ et al. Total and abdominal 
obesity among rural Chinese women and the association with hypertension. Nutrition 
2012; 28(1): 46–52. 
 
54. Oliveira CM, Ulbrich AZ, Neves FS, Dias FAL, Horimoto ARVR, Krieger JE. et al. 
Association between anthropometric indicators of adiposity and hypertension in a 
Brazilian population: Baependi Heart Study. PLoS One. 2017 Oct; 12(10): 1-10. 
 
55. Kannel WB, Brand N, Skinner JJ Jr, Dawber TR, McNamara PM. The relation of 
adiposity to blood pressure and development of hypertension. The Framingham study. 
Ann Intern Med. 1967 Jul; 67(1): 48-59. 
 
56. American Heart Association. Overweight and Obesity Statistics—2013. Disponivel 
on-line: https://www.heart.org/idc/groups/heart-
public/@wcm/@sop/@smd/documents/downloadable/ucm_319588.pdf. (acessado 
05 de Novembro de 2017). 
 
57. Drøyvold WB, Midthjell K, Nilsen TI, Holmen J. Change in body mass index and its 
impact on blood pressure: a prospective population study. Int J Obes (Lond). 2005 Jun; 
29(6): 650-655. 
 
58. Berg AH, Scherer PE. Adipose tissue, inflammation, and cardiovascular disease. 
Circ Res. 2005 May; 96(9): 939-949. 
 
59. Coelho M, Oliveira T, Fernandes R. Biochemistry of adipose tissue: an endocrine 
organ. Arch Med Sci. 2013 Apr; 9(2): 191-200. 
 
60. Hotamisligil GS, Arner P, Caro JF, Atkinson RL, Spiegelman BM. Increased 
adipose tissue expression of tumor necrosis factor-alpha in human obesity and insulin 
resistance. J Clin Invest. 1995 May; 95(5): 2409-2415. 
 
61. Weisberg SP, McCann D, Desai M, Rosenbaum M, Leibel RL, Ferrante AW Jr. 
Obesity is associated with macrophage accumulation in adipose tissue. J Clin Invest. 
2003 Dec; 112(12): 1796-1808. 
 
62. Whitehead JP, Richards AA, Hickman IJ, Macdonald GA, Prins JB. Adiponectin - 
a key adipokine in the metabolic syndrome. Diabetes Obes Metab. 2006 May; 8(3): 
264-280. 
 
63. Whitehead JP, Richards AA, Hickman IJ, Macdonald GA, Prins JB. Diabetes Obes 
Metab. 2006 May; 8(3): 264-280. 

68 



5 
 

 
64. Leinonen E, Hurt-Camejo E, Wiklund O, Hultén LM, Hiukka A, Taskinen MR. Insulin 
resistance and adiposity correlate with acute-phase reaction and soluble cell adhesion 
molecules in type 2 diabetes. Atherosclerosis. 2003 Feb; 166(2): 387-394. 
 
65. Wisse BE. The inflammatory syndrome: the role of adipose tissue cytokines in 
metabolic disorders linked to obesity. J Am Soc Nephrol. 2004 Nov; 15(11): 2792-
2800.  
 
66. Alessi MC, Peiretti F, Morange P, Henry M, Nalbone G, Juhan-Vague I. Production 
of plasminogen activator inhibitor 1 by human adipose tissue: possible link between 
visceral fat accumulation and vascular disease. Diabetes. 1997 May; 46(5): 860-867. 
 
67. Fukuhara A, Matsuda M, Nishizawa M, Segawa K, Tanaka M, Kishimoto K. Visfatin: 
a protein secreted by visceral fat that mimics the effects of insulin. Science. 2005 Jan; 
307(5708): 426-430.  
 
68. Zhang QX, Magovern CJ, Mack CA, Budenbender KT, Ko W, Rosengart TK. 
Vascular endothelial growth factor is the major angiogenic factor in omentum: 
mechanism of the omentum-mediated angiogenesis. J Surg Res. 1997 Feb; 67(2): 
147-154. 
 
69. Dutheil F, Gordon BA, Naughton G, Crendal E, Courteix D, Chaplais E. et al. 
Cardiovascular risk of adipokines: a review. J Int Med Res. 2017 Jan 1: 1-17. 
 
70. DeMarco VG, Aroor AR, Sowers JR. The pathophysiology of hypertension in 
patients with obesity. Nat Rev Endocrinol. 2014 Jun; 10(6): 364–376. 
 
71. Susic D, Varagic J. Obesity: A Perspective from Hypertension. Med Clin North Am. 
2017 Jan; 101(1): 139-157. 
 
72. Landsberg L, Aronne LJ, Beilin LJ, Burke V, Igel LI, Lloyd-Jones D. et al. Obesity-
related hypertension: pathogenesis, cardiovascular risk, and treatment: a position 
paper of The Obesity Society and the American Society of Hypertension. J Clin 
Hypertens (Greenwich). 2013 Jan; 15(1): 14-33. 
 
73. Hall JE, Carmo JM, Silva AA, Wang Z, Hall ME. Obesity-induced hypertension: 
interaction of neurohumoral and renal mechanisms. Circ Res. 2015 Mar; 116(6): 991-
1006. 
 
74. Cohen JB. Hypertension in Obesity and the Impact of Weight Loss. Curr Cardiol 
Rep. 2017 Aug; 19(10): 1-8. 
 
75. Westerbacka J, Vehkavaara S, Bergholm R, Wilkinson I, Cockcroft J, Yki-Järvinen 
H. Marked resistance of the ability of insulin to decrease arterial stiffness characterizes 
human obesity. Diabetes. 1999 Apr; 48(4): 821-827. 
 
76. WHO. World Health Organization. GLOBAL STATUS REPORT on 
noncommunicable diseases. Geneva: WHO, 2014a. Disponível online: 

69 



6 
 

http://www.who.int/global-coordination-mechanism/publications/global-status-report-
ncds-2014-eng.pdf. (acessado em 02 de Novembro de 2017). 
 
77. Neter JE, Stam BE, Kok FJ, Grobbee DE, Geleijnse JM. Influence of weight 
reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. 
Hypertension. 2003 Nov; 42(5): 878-884. 
 
78. Appel LJ, Brands MW, Daniels SR, Karanja N, Elmer PJ, Sacks FM; American 
Heart Association. Dietary approaches to prevent and treat hypertension: a scientific 
statement from the American Heart Association. Hypertension. 2006 Feb; 47(2): 296-
308. 
 
79. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee IM. et al. 
American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise 
for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor 
fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Med Sci Sports 
Exerc. 2011 Jul; 43(7): 1334-1359. 
 
80. Warburton DE, Bredin SS. Reflections on Physical Activity and Health: What 
Should We Recommend?  Can J Cardiol. 2016 Apr; 32(4): 495-504. 
 
81. World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. 
Genebra: WHO; 2010. Disponível online:  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf. (acessado 
em 27 de Julho de 2017). 
 
82. Ciolac EG, Guimarães GV. Exercício físico e síndrome metabólica. Rev Bras Med 
Esporte. 2004  Aug; 10(4): 319-324. 
 
83. Warburton DER, Bredin SSD. Health benefits of physical activity: a systematic 
review of current systematic reviews. Curr Opin Cardiol. 2017 Jul; 32(0): 1-16. 
 
84. Marandi SM, Abadi NG, Esfarjani F, Mojtahedi H, Ghasemi G. Effects of intensity 
of aerobics on body composition and blood lipid profile in obese/overweight females. 
Int J Prev Med. 2013 Apr; 4(Suppl 1): 118-125. 
 
85. Di Meo S, Iossa S, Venditti P. Improvement of obesity-linked skeletal muscle insulin 
resistance by strength and endurance training. J Endocrinol. 2017 Sep; 234(3): 159-
181. 
 
86. Anunciação PG, Farinatti PT, Goessler KF, Casonatto J, Polito MD. Blood pressure 
and autonomic responses following isolated and combined aerobic and resistance 
exercise in hypertensive older women. Clin Exp Hypertens. 2016 Dec; 38(8): 710-714. 
 
87. Hopps E, Caimi G. Exercise in obesity management. J Sports Med Phys Fitness. 
2011 Jun; 51(2): 275-282. 
 
88. Stewart KJ, Bacher AC, Turner K, Lim JG, Hees PS, Shapiro EP. et al. Exercise 
and risk factors associated with metabolic syndrome in older adults. Am J Prev Med. 
2005 Jan; 28(1): 9-18. 

70 



7 
 

 
89. Moreno-Eutimio MA, Acosta-Altamirano G. [Immunometabolism of exercise and 
sedentary lifestyle]. Cir Cir. 2014 May-Jun; 82(3): 344-351. 
 
90. Bianchi ME. DAMPs, PAMPs and alarmins: all we need to know about danger. J 
Leukoc Biol. 2007 Jan; 81(1): 1-5. 
 
91. Petersen AM, Pedersen BK. The anti-inflammatory effect of exercise. J Appl 
Physiol. 2005 Apr; 98(4): 1154-1162.  

 
92. Mathur N, Pedersen BK. Exercise as a mean to control low-grade systemic 
inflammation. Mediators Inflamm. 2008; 2008: 1-6.  

 
93. Pratesi A, Tarantini F, Di Bari M. Skeletal muscle: an endocrine organ. Clin Cases 
Miner Bone Metab. 2013 Jan; 10(1): 11-14. 
 
94. Antunes BM, Rossi FE, Inoue DS, Neto JCR, Lira FS. Immunometabolism and 
Exercise: New avenues. Motricidade. 2017 Jun; 13(1): 85-98. 
 
95. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr. et al. 
Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, 
and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension. 2003 Dec; 42(6): 1206-1252. 
 
96. Monteiro MF; Filho DCS. Exercício físico e o controle da pressão arterial. Rev Bras 
Med Esporte. 2004 Nov; 10(6): 513-516. 
 
97. Halliwill JR, Buck TM, Lacewell AN, Romero SA. Postexercise hypotension and 
sustained postexercise vasodilatation: what happens after we exercise? Exp Physiol. 
2013 Jan; 98(1): 7-18. 
 
98. Forjaz CLM, Santaella DF, Rezende LO, Barreto ACP, Negrão CE. Duração do 
exercício determina a magnitude e a duração da hipotensão pós-exercício. Arq Bras 
Cardiol. 1998 Feb; 70(2): 99-104. 
 
99. Halliwill JR. Mechanisms and clinical implications of post-exercise hypotension in 
humans. Exerc Sport Sci Rev. 2001 Apr; 29(2): 65-70. 
 
100. Mortensen SP, Nyberg M, Thaning P, Saltin B, Hellsten Y. Adenosine contributes 
to blood flow regulation in the exercising human leg by increasing prostaglandin and 
nitric oxide formation. Hypertension. 2009 Jun; 53(6): 993-999.  
 
101. Zafeiridis, A. Mechanisms and Exercise Characteristics Influencing Postexercise 
Hypotension. Br J Med Med Res. 2014 Aug; 4(36): 5699-5714. 
 
102. Chen CY, Bonham AC. Postexercise hypotension: central mechanisms. Exerc 
Sport Sci Rev. 2010 Jul; 38(3): 122-127. 
 
103. Bhammar DM, Angadi SS, Gaesser GA. Effects of fractionized and continuous 
exercise on 24-h ambulatory blood pressure. Med Sci Sports Exerc. 2012 Dec; 44(12): 
2270-2276. 

71 



8 
 

 
104. Cunha RM, Costa AM, Silva CNF, Rolim TI, Pescatello LS, Lehnen AM. Post-
Exercise Hypotension After Aquatic Exercise in Older Women With Hypertension: A 
Randomized Crossover Clinical Trial. Am J Hypertens. 2017 Sep. 
 
105. Dantas TCB, Farias Junior LF, Frazão DT, Silva PHM, Sousa Junior AE, Costa 
IBB, Ritti-Dias RM, Forjaz CLM, Duhamel TA, Costa EC. A Single Session of Low-
Volume High-Intensity Interval Exercise Reduces Ambulatory Blood Pressure in 
Normotensive Men. J Strength Cond Res. 2017 Aug; 31(8): 2263-2269.  
 
106. Ciolac EG, Guimarães GV, D Avila VM, Bortolotto LA, Doria EL, Bocchi EA. Acute 
effects of continuous and interval aerobic exercise on 24-h ambulatory blood pressure 
in long-term treated hypertensive patients. Int J Cardiol. 2009 Apr; 133(3): 381-387. 
 
107. Santos LP, Moraes RS, Vieira PJ, Ash GI, Waclawovsky G, Pescatello LS. et al. 
Effects of aerobic exercise intensity on ambulatory blood pressure and vascular 
responses in resistant hypertension: a crossover trial. J Hypertens. 2016 Jul; 34(7): 
1317-1324. 
 
108. Pescatello LS, Guidry MA, Blanchard BE, Kerr A, Taylor AL, Johnson NA. et al. 
Exercise intensity alters postexercise hypotension. J Hypertens. 2004 Oct; 22(10): 
1881-1888. 
 
109. Pescatello LS, Turner D, Rodriguez N, Blanchard BE, Tsongalis GJ, Maresh CM 
et al. Dietary calcium intake and renin angiotensin system polymorphisms alter the 
blood pressure response to aerobic exercise: a randomized control design. Nutr 
Metab. 2007 Jan; 4: 1-10.  
 
110. Sosner P, Guiraud T, Gremeaux V, Arvisais D, Herpin D, Bosquet L. The 
ambulatory hypotensive effect of aerobic training: a reappraisal through a meta-
analysis of selected moderators. Scand J Med Sci Sports. 2017 Mar; 27(3): 327-341. 
 
111. Shaw K, Gennat H, O'Rourke P, Del Mar C. Exercise for overweight or obesity. 
Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct; 18(4): 1-111. 
 
112. Gorenjak AH, Cencič A. Nitrate in vegetables and their impact on human health. 
A review. Acta Alimentaria. 2013 Jun; 42(2): 158–172. 
 
113. Richardson RS, Noyszewski EA, Kendrick KF, Leigh JS, Wagner PD. Myoglobin 
O2 desaturation during exercise. Evidence of limited O2 transport. J Clin Invest. 1995 
Oct; 96(4): 1916–1926. 
 
114. Hoon MW, Johnson NA, Chapman PG, Burke LM. The effect of nitrate 
supplementation on exercise performance in healthy individuals: A systematic review 
and meta-analysis. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2013 Oct; 23(5): 522-532. 
 
115. Jones AM. Dietary Nitrate Supplementation and Exercise Performance. Sports 
Med. 2014 May; 44(Suppl 1): 35–45. 
 

72 



9 
 

116. Porcelli S, Ramaglia M, Bellistri G, Pavei G, Pugliese L, Montorsi M. et al. Aerobic 
Fitness Affects the Exercise Performance Responses to Nitrate 
Supplementation. Med. Sci. Sports Exerc. 2015 Aug; 47(8): 1643–1651. 
 
117. Hernández A, Schiffer TA, Ivarsson N, Cheng AJ, Bruton JD, Lundberg JO. et al. 
Dietary nitrate increases tetanic [Ca2+]i and contractile force in mouse fast-twitch 
muscle. J Physiol. 2012 Aug; 590(15): 3575–3583. 
 
118. Cauwels A, Brouckaert P. Nitrite regulation of shock. Cardiovasc Res. 2011 Feb 
15; 89(3): 553-559. 
 
119. El-Hattab AW, Emrick LT, Craigen WJ, Scaglia F. Citrulline and arginine utility in 
treating nitric oxide deficiency in mitochondrial disorders. Mol Genet Metab. 2012 Nov; 
107(3): 247-252. 
 
120. Lundberg JO, Weitzberg E, Gladwin MT. The nitrate-nitrite-nitric oxide pathway 
in physiology and therapeutics. Nat Rev Drug Discov. 2008 Feb; 7(2):156-167. 
 
121. Zielińska-Przyjemska M, Olejnik A, Dobrowolska-Zachwieja A, Grajek W. In vitro 
effects of beetroot juice and chips on oxidative metabolism and apoptosis in 
neutrophils from obese individuals. Phytother Res. 2009 Jan; 23(1): 49-55. 
 
122. Kerley CP. Dietary nitrate as modulator of physical performance and 
cardiovascular health. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2017 Nov; 20(6): 440-446. 
 
123. Vanhatalo A, Bailey SJ, Blackwell JR, DiMenna FJ, Pavey TG, Wilkerson DP. et 
al. Acute and chronic effects of dietary nitrate supplementation on blood pressure and 
the physiological responses to moderate-intensity and incremental exercise. Am J 
Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2010 Oct; 299(4): 1121-1131. 
 
124. Kenjale AA, Ham KL, Stabler T, Robbins JL, Johnson JL, Vanbruggen M. et al. 
Dietary nitrate supplementation enhances exercise performance in peripheral arterial 
disease. J Appl Physiol (1985). 2011 Jun; 110(6): 1582-1591. 
 
125. Masschelein E, Van TR, Wang X, Van SA, Thomis M, Hespel P. Dietary nitrate 
improves muscle but not cerebral oxygenation status during exercise in hypoxia. J Appl 
Physiol. 2012 Sep; 113(5): 736-745. 
 
126. Muggeridge DJ, Howe CC, Spendiff O, Pedlar C, James PE, Easton C. The 
effects of a single dose of concentrated beetroot juice on performance in trained 
flatwater kayakers. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2013 Oct; 23(5): 498-506. 
 
127. Wilkerson DP, Hayward GM, Bailey SJ, Vanhatalo A, Blackwell JR, Jones AM. 
Influence of acute dietary nitrate supplementation on 50 miles time trial performance 
in well trained cyclists. Eur J Appl Physiol 2012 Dec; 112(12): 4127–4134. 
 
128. McConell GK, Bradley SJ, Stephens TJ, Canny BJ, Kingwell BA, Lee-Young RS. 
Skeletal muscle nNOS protein content is increased by exercise training in humans. Am 
J Physiol. 2007 Aug; 293(2): R821–R828. 
 

73 



10 
 

129. Poveda JJ, Riestra A, Salas E, Cagigas ML, López-Somoza C, Amado JÁ. et al. 
Contribution of nitric oxide to exercise-induced changes in healthy volunteers: effects 
of acute exercise and long-term physical training. Eur J Clin Invest. 1997 Nov; 27(11): 
967–971. 
 
130. Breese BC, McNarry MA, Marwood S, Blackwell JR, Bailey SJ, Jones AM. 
Beetroot juice supplementation speeds O2 uptake kinetics and improves exercise 
tolerance during severe-intensity exercise initiated from an elevated metabolic rate. 
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2013 Dec; 305(12): R1441-R1450. 
 
131. Christensen PM, Nyberg M, Bangsbo J. Influence of nitrate supplementation on 
VO₂ kinetics and endurance of elite cyclists. Scand J Med Sci Sports. 2013 Feb; 23(1): 
21-31. 
 
132. Martin K, Smee D, Thompson KG, Rattray B. No improvement of repeated-sprint 
performance with dietary nitrate. Int J Sports Physiol Perform. 2014 Sep; 9(5): 845-
850. 
 
133. Eggebeen J, Kim-Shapiro DB, Haykowsky M, Morgan TM, Basu S, Brubaker P. 
et al. One Week of Daily Dosing With Beetroot Juice Improves Submaximal Endurance 
and Blood Pressure in Older Patients With Heart Failure and Preserved Ejection 
Fraction. JACC Heart Fail. 2016 Jun; 4(6): 428-437. 
 
134. BRASIL, Ministério da Saúde. RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 
2012. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil, Brasília, 12 de Dezembro de 
2012. Disponível online: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. 
(acessado em 15 de Junho de 2017). 
  
135. Bondonno CP, Liu AH, Croft KD, Ward NC, Shinde S, Moodley Y. et al. Absence 
of an effect of high nitrate intake from beetroot juice on blood pressure in treated 
hypertensive individuals: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2015 Jul; 102: 
368–375. 
 
136. Schulz KF, Altman DG, Moher D; CONSORT Group. CONSORT 2010 statement: 
updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMJ. 2010 Mar; 340. 
 
137. Curtis KJ, O'Brien KA, Tanner RJ, Polkey JI, Minnion M, Feelisch M. et al. Acute 
Dietary Nitrate Supplementation and Exercise Performance in COPD: A Double-Blind, 
Placebo-Controlled, Randomised Controlled Pilot Study. PLoS One. 2015 Dec; 10(12): 
1-18. 
 
138. Govoni M, Jansson EA, Weitzberg E, Lundberg JO. The increase in plasma nitrite 
after a dietary nitrate load is markedly attenuated by an antibacterial mouthwash. Nitric 
oxide. 2008 Dec; 19(4): 333–337. 
 
139. Stergiou GS, Tzamouranis D, Nasothimiou EG, Protogerou AD. Can an electronic 
device with a single cuff be accurate in a wide range of arm size? Validation of the 
Visomat Comfort 20/40 device for home blood pressure monitoring. J Hum Hypertens. 
2008 Nov; 22(11): 796-800. 

74 



11 
 

 
140. V Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e III 
Diretrizes de Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA). Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. 2011; 97(3). Disponível online:  
http://www.scielo.br/pdf/abc/v97n3s3/v97n3s3a04.pdf. (acessado em: 15 de Julho de 
2017). 
 
141. FAO/WHO/UNU. Energy and protein requirements. Geneva: World Health 
Organization, 1985. [WHO Technical Report Series, 724]. Disponível on-line: 
http://www.fao.org/docrep/003/AA040E/AA040E00.HTM. (acessado 20 de Agosto de 
2017). 
 
142. BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego, da Fazenda, da Saúde, da 
Previdência Social e do Desenvolvimento Social e Combate à fome. PORTARIA 
INTERMINISTERIAL Nº 66, DE 25 DE AGOSTO DE 2006. Altera os parâmetros 
nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Diário Oficial da 
Republica Federativa do Brasil, Brasília, 28 de Agosto de 2006. Disponível online: 
http://189.28.128.100/nutricao/docs/legislacao/portaria66_25_08_06.pdf. (acessado 
em 18 de Janeiro de 2017). 
 
143. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol 
in Adults. The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) 
Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In 
Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001 May; 285(19): 2486-2497. 
 
144. SBDENS. Sociedade Brasileira de Densitometria clínica. Curso Teórico-Prático 
de Treinamento para Operadores de Densitômetros, 1999. 
 
145. Institute of Medicine. Dietary Reference Intake: The essential guide to nutrient 
requirements. Washington (DC): The National Academies Press, 2006. 
 
146. Institute of Medicine. Dietary Reference Intake: Calcium and Vitamin D. 
Washington (DC): The National Academies Press, 2011. 
 
147. Institute of Medicine. Dietary Reference Intake: vitamin A, vitamin K, arsenic, 
boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, 
vanadium, and zinc. Washington (DC): The National Academies Press, 2001. 
 
148. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-
density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. 
Clin Chem. 1972 Jun; 18(6): 499-502. 
 
149. Miranda KM, Espey MG, Wink DA. A rapid, simple spectrophotometric method for 
simultaneous detection of nitrate and nitrite. Nitric Oxide. 2001 Feb; 5(1): 62-71. 
 
150. García-Robledo E, Corzo A, Papaspyrou S. A fast and direct spectrophotometric 
method for the sequential determination of nitrate and nitrite at low concentrations in 
small volumes. Marine Chemistry. 2014 May; 162: 30–36. 
 

75 



12 
 

151. Draper HH, Hadley M. Malondialdehyde determination as index of lipid 
peroxidation. Methods Enzymol. 1990; 186: 421-431. 
 
152. Shephard RJ. PAR-Q, Canadian Home Fitness Test and exercise screening 
alternatives. Sports Med. 1988 Mar; 5(3): 185-195. 
 
153. Rose GA. The diagnosis of ischaemic heart pain and intermittent claudication in 
field surveys. Bull World Health Organ. 1962; 27: 645-58. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

76 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 



14 
 

APÊNDICE 1 – Lista de orientações entregue aos participantes 
 

 

ORIENTAÇÕES PARA SESSÕES EXPERIMENTAIS 

 

Não é necessário você modificar os seus hábitos alimentares, porém 

alguns cuidados serão necessários durante o período dos experimentos: 

1. Evite o uso de álcool, cafeína (café, chá preto, chá verde, coca-cola), tabaco 

(cigarro), com 24h de antecedência à sua vinda ao laboratório; 

2. Evite o consumo de alimentos ricos em nitrato (beterraba, alface, espinafre, couve, 

rúcula, repolho, alcachofra, aspargo, aipo e agrião), embutidos (linguiça, salame, 

calabresa, salsicha, presunto, mortadela, apresuntado) e enlatados (carne de 

conserva, molhos de tomate, azeitonas); 

3. Evite realizar exercício físico durante o período de 48h que antecede cada visita no 

laboratório.  

4. Evite o uso de goma de mascar e o anti-séptico bucal (Enxaguante bucal) 

antibacteriano durante o período de 48h que antecede a sua vinda no laboratório; 

5. Evite a raspagem da língua ao escovar os dentes; 

6. Não modifique a sua alimentação habitual e, na medida do possível, siga um padrão 

alimentar nos dias anteriores aos ensaios. 

7. Na manhã do teste, você deverá vir ao Laboratório em jejum para coleta de sangue 

(Jejum mínimo de 8h). 

 

Qualquer dúvida ou questionamento pode entrar em contato comigo a qualquer 

momento pelo telefone (084) 98848-1277 ou pelo email agnes_denise@hotmail.com 
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APÊNDICE 2 - Anamnese 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

GRUPO DE ESTUDOS EM METABOLISMO, EXERCÍCIO E NUTRIÇÃO 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome:__________________________________________________________________________________. 

Data de Nascimento:___________________. Idade: ______________.  

Endereço:_______________________________________________________________________________. 

Bairro:____________________________________. Email: ______________________________________. 

Telefones:_______________________________________________________________________________. 

 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E HEMODINÂMICA 

Data:____________________________. 

Peso (Kg):_______________. Estatura (m):____________________. IMC:________________. 

Perimetria da cintura (cm):_________. Perimetria do abdomen (cm):_________. 

Perimetria do quadril (cm):_________. 

Teste incremental: 

FC(repouso):___________________. FC(máxima) atingida no teste:___________________. 

FC(reserva):____________________________. 

ANAMNESE 

LISTA DE SINAIS E SINTOMAS DE DOENÇAS 

Condição Sim Comentários 

Cardiovascular 

HAS   

Hipercolesterolemia   

Desmaio/ tontura/ Labirintite   

Pulmonar 

Dispneia noturna: falta de ar ou dificuldade     

Falta de fôlego durante ou após esforço 
moderado 

  

Metabólicas 

Doença da tireoide   

Osteoporose    

Osteoartrite   

Fatores de Risco 

Pressão arterial (PA) > 140/90mmHg   

Não conhece a PA   
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Tomando medicação para PA   

Colesterol sanguíneo > 200 mg/dL   

Não conhece o nível de colesterol   

Glicemia de jejum > 100 mg/dL   

Não conhece o nível de glicemia   

Possui familiar próximo que sofreu ataque 
cardíaco ou cirurgia cardíaca antes dos 55 
anos (pai ou irmão) ou dos 65 (mãe ou irmã) 

  

 

1) Faz uso de alguma suplementação alimentar? Sim (   )     Não (   ) Se sim, Quais? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

2) Fumante?  Sim (   )     Não (   )     Ex-Tabagista: 

3) Faz uso de bebida alcoólica?  Sim (   )     Não (   ) Quanto:_________________________. 

*Caso o paciente relate ingerir bebida alcoólica diariamente ou 2-3x na semana, responda ao 

quadro abaixo: 

O consumo é considerado de risco caso sejam assinala duas afirmações NÃO SIM 

Alguma vez o Senhor sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber?   

As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber?   

O Senhor se sente culpado (chateado consigo mesmo) pela maneira como costuma beber?   

O Senhor costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a ressaca?   

 

4) Faz uso de medicação?  Sim (   )     Não (   ) 

Sim. Quais? 

LISTA DE MEDICAMENTOS 

NOME DO MEDICAMENTO QUANTIDADE HORÁRIOS OBS. (Tempo de uso) 

    

    

    

    

 

5) ATIVIDADE FÍSICA: 

Pratica alguma atividade física?  Sim (   )   Não (   ) 
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Qual atividade?  

Tipo de atividade Frequência da atividade Duração da atividade 

   

   

   

   

   

   

 

Total semanal: _______________horas. 
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APÊNDICE 3 – Recordatório de 24 horas 
 

RECORDATÓRIO DE 24h 

Nome:_____________________________________. Data do R24h:_______________. 

Entrevistador:_____________________________. Dia da semana:_______________. 

CAFÉ DA MANHÃ (____:____horas) – Local: 

ALIMENTO/ BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 

  

  

  

  

  

  

LANCHE DA MANHÃ (____:____horas) – Local: 

ALIMENTO/ BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 

  

  

  

ALMOÇO (____:____horas) – Local: 

ALIMENTO/ BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 

  

  

  

  

  

  

  

LANCHE DA TARDE (____:____horas) – Local: 

ALIMENTO/ BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 
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JANTAR (____:____horas) – Local: 

ALIMENTO/ BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 

  

  

  

  

  

  

  

LANCHE DA NOITE (____:____horas) – Local: 

ALIMENTO/ BEBIDA QUANTIDADE (em medidas caseiras) 

  

  

  

  

  

 

Quantidade de água ingerida:_________________________________________________. 
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APÊNDICE 4 – Lista de Atividades 
 

LISTA DE ATIVIDADES 

• Todos os relatos anotados na lista abaixo devem ser sincronizados com o horário mostrado pelo monitor; 

• Especificar horários e atividades realizadas nas 24 horas: profissionais, domésticas, escolares, físicas e de repouso; 

• Anotar o nome, dose e horário das medicações utilizadas durante o exame; 

• Anotar os horários em trânsito e meios de locomoção; 

• Anotar a ocorrência e os horários de eventos estressantes; 

• Anotar a presença de sintomas não-usuais (dor de cabeça, dor de barriga...), preferencialmente, com os horários de início e término; 

• Anotar os horários em que dormiu e acordou, inclusive durante o dia (após o almoço) e a qualidade do sono, segundo sua percepção. 

LISTA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES HORÁRIO 

DE INÍCIO 

HORÁRIO DE 

TÉRMINO 

ATIVIDADES HORÁRIO 

DE INÍCIO 

HORÁRIO DE 

TÉRMINO 

      

      

      

      

      

      

      

 

Qualidade do sono (segundo a sua percepção) – Boa (   )     Regular (   )     Ruim (   ) 
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ANEXO 1 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2 

 

QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA (PAR-Q) 

Este Questionário tem por objetivo identificar a necessidade de avaliação por um 

médico antes do início ou do aumento de nível da atividade física. Por favor, assinale 

"sim" ou "não" às seguintes perguntas:  

 

1) Algum médico já disse que você possui algum problema de coração ou pressão 

arterial, e que somente deveria realizar atividade física supervisionado por 

profissionais de saúde?  

( ) Sim ( ) Não  

 

2) Você sente dores no peito quando pratica atividade física?  

( ) Sim ( ) Não  

 

3) No último mês, você sentiu dores no peito ao praticar atividade física?  

( ) Sim ( ) Não  

 

4) Você apresenta algum desequilíbrio devido à tontura e/ou perda momentânea da 

consciência?  

( ) Sim ( ) Não  

 

5) Você possui algum problema ósseo ou articular, que pode ser afetado ou agravado 

pela atividade física?  

( ) Sim ( ) Não  

 

6) Você toma atualmente algum tipo de medicação de uso contínuo?  

( ) Sim ( ) Não  

 

7) Você realiza algum tipo de tratamento médico para pressão arterial ou problemas 

cardíacos?  

( ) Sim ( ) Não  
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8) Você realiza algum tratamento médico contínuo, que possa ser afetado ou 

prejudicado com a atividade física?  

( ) Sim ( ) Não  

 

9) Você já se submeteu a algum tipo de cirurgia, que comprometa de alguma forma a 

atividade física?  

( ) Sim ( ) Não  

 

10) Sabe de alguma outra razão pela qual a atividade física possa eventualmente 

comprometer sua saúde?  

( ) Sim ( ) Não 

 

 

 

Fonte: Shephard (1988) 
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ANEXO 3 

 

QUESTIONÁRIO DE ROSE 

1) Alguma vez o(a) Sr.(a) sentiu dor ou desconforto no peito? 

 

2) Esta dor ou desconforto aparece quando o(a) Sr.(a) caminha rápido, sobe uma 

escada? 

 

3) Esta dor ou desconforto aparece quando o(a) Sr.(a) caminha devagar em terreno 

plano? 

 

4) O que o(a) Sr.(a) faz se esta dor ou este desconforto aparece quando caminha? 

Continua assim mesmo ou para ou diminui o ritmo? 

 

5) Se o(a) Sr.(a) parar de caminhar o que acontece: esta dor ou desconforto alivia? 

 

6) Quanto tempo leva para aliviar esta dor ou este desconforto? Mais de 10 minutos 

ou menos de 10 minutos? 

 

7) Olhe esta figura e mostre onde se localiza esta dor ou desconforto? 

 

 

Fonte: Rose (1962) 
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ANEXO 4 

RÓTULO DO HIPERCALÓRICO SUPERMASS (INTEGRAL MÉDICA®) 
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