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Saúde

RESUMO

A utilização de fontes dietéticas ricas em nitrato, como o extrato da beterraba, tem sido amplamente utilizada como suplemento para atletas para 
promoção do rendimento físico. O óxido nítrico (NO) é um importante gás vasodilatador produzido a partir de fontes endógenas ou exógenas.  A 
produção de óxido nítrico através de fontes dietéticas se dá a partir do nitrato presente no alimento, no qual, será reduzido à nitrito por bactérias 
anaeróbias presentes na cavidade oral, e se transformará em NO na porção gástrica. Será absorvido para a corrente sanguínea, induzindo 
alterações fisiológicas, e atuando na performance cardiovascular e do músculo estriado esquelético. O objetivo deste trabalho foi investigar os 
efeitos da suplementação do extrato da beterraba no retardo da fadiga e no aumento do rendimento físico. Trata-se de um estudo quantitativo 
randomizado, composto por 12 lutadores de muay thai, de ambos os sexos. O grupo teste ingeriu o extrato de beterraba durante três dias, uma 
hora e meia antes do treino, e no outro grupo não foi feito a suplementação. Foram colhidas amostras de glicemia capilar dos participantes antes 
do treino.No grupo controle as médias encontradas foram 95,50 mg/dL no pré-treino, 98,83 mg/dL cinco minutos após o exercício, 104,33 mg/dL 
dez minutos após a atividade. No grupo suplementado os resultados obtidos foram 99,50 mg/dL no pré-treino, 96,83 mg/dL cinco minutos após, 
102,83 mg/dL 10 minutos após o exercício.Não houve nenhuma alteração nos resultados obtidos até o momento. Este resultado corrobora com 
outros achados do estudo de Nogueira (2015), no qual, não foram observadas alterações no desempenho para as atividades em indivíduos 
suplementados de forma aguda com o extrato. Segundo Bond et al (2012) o efeito do suplemento é inversamente proporcional ao nível do 
treinamento dos atletas, já Bailey et al (2009) supõe que os efeitos positivos esperados só seriam encontrados em indivíduos que aumentassem a 
concentração do nitrato e o tempo da atividade. Conclusão: Conforme os resultados encontrados até o momento, a bebida suplementada não 
forneceu melhora na performance dos lutados, todavia, novas coletadas deverão ser feitas à fim de identificar o potencial ergogênico da bebida, 
suas doses mínimas e situações adequadas para utilizá-lo.
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