
 

 

        
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

     Introdução 

 

Os suplementos nutricionais ajudam as pessoas a realizarem exercícios e treinamentos de alta 

intensidade, bem como atividades do dia-a-dia, proporcionando benefícios à saúde. Isso pode ser 

conseguido minimizando o impacto dos fatores que causam fadiga e prejudicam o desempenho de 

tarefas qualificadas.  Para alcançar um desempenho máximo durante o exercício, alguns dos 

fatores biológicos, como os níveis de óxido nítrico, a eritropoietina, a dopamina e os antioxidantes 

devem aumentar no sangue. O exercício repetido pode levar a um aumento na produção de óxido 
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nítrico endotelial que, se mantido entre as sessões 

de exercício, será um fato importante para explicar 

os efeitos benéficos da aptidão física sobre a saúde 

cardiovascular.  

O óxido nítrico (NO) é uma importante 

molécula de sinalização que pode modular a 

função muscular esquelética através de seu papel 

na regulação do fluxo sanguíneo, contratilidade 

muscular, homeostase da glicose e do cálcio e respiração e biogênese mitocondrial. Os íons nitrito e 

nitrato vem sendo relacionados com o aumento na produção de NO dependente da óxido nítrico 

sintase (INOS)  e com a melhora do desempenho de atividades aeróbias. Estudos demonstraram que 

a produção de óxido nítrico está relacionado com aumento de VO2 máximo, aumento de tempo até 

a exaustão e da distância percorrida. Além destes, estudos com precursores de óxido nítrico, como o 

nitrato, evidenciam que a vasodilatação beneficia o metabolismo energético muscular 

potencializando a síntese e os processos de consumo de ATP intracelular, o que influencia 

diretamente a performance esportiva. 

Aumento de óxido nítrico, nitrito, glóbulos vermelhos (RBC), teor de dopamina são muito 

importantes no pré-exercício. Mas durante qualquer atividade ou exercício, o estresse oxidativo para 

os tecidos e músculos são os principais motivos de fadiga. Portanto, é muito importante controlar o 

estresse oxidativo nos tecidos e reduzir os marcadores inflamatórios no corpo.  A eritropoietina 

(EPO) é um hormônio essencial que controla a produção de glóbulos vermelhos. O tratamento com 

EPO humana recombinante aumenta a concentração de hemoglobina (Hb) e, portanto, melhora 

significativamente a aptidão física aeróbica. Além disso, proporciona um aumento significativo na 

condição física e força física percebidas. A EPO melhora significativamente a capacidade de exercício 

em pacientes com insuficiência cardíaca crônica e um mecanismo de melhora proposto no VO2 é o 

aumento da emissão de oxigênio a partir do aumento da concentração de hemoglobina. 

As Fosfodiesterases (PDE) são um grupo de enzimas que possuem efeitos poderosos na 

sinalização celular porque regulam o segundo mensageiro, monofosfato de adenosina cíclica (cAMP) 

ou guanosina monofosfato cíclico (cGMP). Elas são responsáveis pela hidrólise do AMPc (adenosina 

monofosfato cíclico, um tipo de mensageiro da célula, o qual é sintetizado, geralmente, pela Adenilil-
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Ciclase), transformando-o em AMP. Como resultado, a proteína quinase é inativada e há predomínio 

da forma desforforilada das enzimas o que, na maioria das vezes, as inativam. A redução do nível de 

AMPc (decorrente da degradação) inibe a lipólise. Portanto, um inibidor da fosfodiesterase, como a 

cafeína, por exemplo, faz com que haja aumento da concentração de AMPc e da atividade lipolítica.  

A Monoamina oxidase (MAO) é uma enzima cuja função é degradar monoaminas. A redução 

na atividade da MAO resulta em aumento na concentração desses neurotransmissores nos locais de 

armazenamento no sistema nervoso central (SNC) e no sistema nervoso simpático. Inibidores de 

MAO-B  inibem a ação da monoamina oxidase tipo B (MAO-B), enzima que degrada diferentes 

neurotransmissores, incluindo a dopamina.  A dopamina (DA), derivada da tirosina, é o 

neurotransmissor responsável pela motivação, impulso e foco. É responsável pelo nosso sistema de 

prazer e recompensa, nos permitindo ter sentimentos de prazer, felicidade e até mesmo euforia. 

Tornou-se um dos medicamentos mais utilizados no tratamento de pacientes criticamente doentes 

com baixos estados de débito cardíaco e / ou insuficiência renal oligúrica aguda.  

Em relação ao exercício, a dopamina pode ser associada à fadiga central. Alguns estudos 

demonstram que um dos possíveis mecanismos envolvidos neste processo está associado à sua 

habilidade em inibir parte da síntese e metabolismo de serotonina (5 hidroxitriptamina: 5- HT), 

retardando o tempo para a fadiga central.   Baixos níveis de dopamina cerebral podem diminuir 

a coordenação motora e levar a uma perda de 

motivação. Existe uma importante interação 

entre o sistema serotonérgico e dopaminérgico 

associado à fadiga central durante o exercício. 

Uma baixa razão 5-HT/DA em algumas regiões 

cerebrais pode favorecer o desenvolvimento de 

motivação e coordenação neuromuscular, e em contrapartida, uma alta razão 5-HT/DA está associada 

à ocorrência de fadiga. Durante e após o exercício, os níveis plasmáticos mais baixos de norepinefrina 

e epinefrina indicam um aumento acentuado da dopamina conjugada, o que sugere que o 

metabolismo da norepinefrina e da epinefrina é deslocado para a dopamina conjugada por 

treinamento físico.  A dopamina normalmente está associada a ações neuromoduladoras e pode 

afetar diretamente o fluxo sanguíneo cortical local. A dopamina também serve para proteger o trato 
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gastrointestinal e melhorar a função imunológica. Assim, manter níveis suficientes de dopamina é 

benéfico para a saúde mental e funcionamento físico. 

Alguns suplementos podem auxiliar a melhora dos parâmetros relacionados ao desempenho 

máximo durante o exercício. Entre os produtos naturais amplamente utilizados, o gengibre preto, a 

casca de romã e as folhas de moringa são utilizados para aumentar os níveis de energia no corpo e 

assim provar seus benefícios na aptidão física. 

 Extrato de Kaempferia parviflora 

O gengibre preto ou o ginseng tailandês 

(Kaempferia parviflora) é usado como um potenciador 

de energia e um grande número de estudos demonstrou 

que as polimetoxiflavonas nele presentes possuem 

atividade antioxidante. Entre as metoxiflavonas, os 

principais constituintes são a 5, 7-dimetoxiflavona, 

5,7,4'-trimetoxiflavona, 5-hidroxi-3, 7, 4-

trimetoxiflavona e 5-hidroxi-3, 7-dimetoxiflavona.  

O tônus vascular é controlado não apenas pelos nervos, mas também pelas influências 

hormonais e fatores locais ativos produzidos pelo endotélio por ativação de diversas óxido nítrico 

sintases (NOS). O óxido nítrico (NO), também conhecido como fator relaxante derivado do endotélio 

(EDRF) funciona como fator de sinalização celular em processos fisiológicos e patológicos e NO, 

contribui para o controle do fluxo sanguíneo regional basal e estimulado no homem. 

Um estudo sobre o efeito do extrato de Kaempferia parviflora (KPE) nas células endoteliais da 

veia umbilical humana (HUVEC) mostrou que KPE aumentou de forma dependente da dose o mRNA 

eNOS, a expressão da proteína e as concentrações de nitrito em meios de cultura. A KPE mostrou 

melhorar o desempenho da aptidão física em estudos clínicos. As polimetoxiflavonas no extrato de 

gengibre preto aumentaram a produção de energia ativando a proteína quinase ativada por AMP 

(AMPK), melhoraram a disfunção do metabolismo muscular, que conduz à síndrome metabólica, e à 

disfunção locomotora in vitro.  Em outro estudo, a KPE apresentou melhora no desempenho da 

aptidão física e resistência muscular em camundongos pela ação de polimetoxiflavonas. 



 

 

Um estudo investigou o efeito da KPE na atividade inibitória contra PDE5 e PDE6 e os 

resultados mostraram que as 7-metoxiflavonas são a principal razão para a inibição das enzimas in 

vitro . A administração de KPE aumentou o consumo de oxigênio em ratos alimentados com uma dieta 

com alto teor de gordura  e a ingestão de KPE foi encontrada para aumentar o estado de aptidão física 

em indivíduos sedentários.  

 

Extrato de Punica granatum 

 A casca ou cascas de romã compreende quase 26-30% do peso total do fruto e possui uma maior 

quantidade de compostos fenólicos do que na polpa da fruta. Estes compostos incluem flavonoides 

(antocianinas, catequinas e outros flavonoides complexos), taninos hidrolisáveis (punicalina, pedunculagina, 

punicalagin, ácido gálico e elágico) e estes são responsáveis pela sua atividade biológica.  

 O extrato de casca de romã mostrou atividade 

antioxidante significativamente alta e propriedades anti-

mutagênicas especialmente efetivas na peroxidação lipídica, 

na atividade de eliminação de radicais hidroxílicos e na 

oxidação humana de lipoproteínas de baixa densidade (LDL). 

O extrato de casca de granada contém grandes quantidades 

de compostos polifenólicos, grande quantidade de 

nutrientes, especialmente microelementos em partes 

comestíveis que desempenham um papel valioso nas exigências diárias de minerais e, portanto, podem ser 

utilizados como suplemento de saúde. 

 

 Extrato de Moringa Oleifera  

 O extrato das folhas de Moringa Oleifera é rico em saponinas (triterpenoides e esteroides). O consumo 

do extrato foliar aumentou o nível de hemoglobina em mulheres grávidas e conseguiu reter o nível sérico de 

ferritina em até 50%. Além disso, o extrato aquoso de M. oleifera possui efeitos ansiolíticos e antiepilépticos 

possivelmente mediados através da ação mimética GABA e podem ser utilizados no tratamento de epilepsia 

e ansiedade. 

 O extrato das folhas de Moringa mostrou atividades antioxidante, monoamina oxidase tipo B (MAO-

B) e PDE-5 em ratos, portanto, poderiam ser substituídas por fontes de proteína convencionais caras sem 

https://portuguese.alibaba.com/product-detail/pure-natural-bulk-40-90-ellagic-acid-pomegranate-peel-extract-supplier-60564287550.html


 

 

quaisquer efeitos deletérios sobre desempenho e parâmetros sanguíneos. Assim, poderia ser utilizado como 

fonte de suplemento alimentar para melhorar o desempenho do crescimento e o estado da saúde. 

 Para reconstituir todos os benefícios para a saúde de fontes naturais, um ingrediente único 

denominado Fitnox®, possui uma formulação para a resistência física. A formulação consiste em extratos 

vegetais naturais descritos acima e tem uma variedade de ações que incluem: aumentar o nível de NO e 

proteção do mesmo no sangue, desencadear a produção de EPO no organismo, prevenção da desidratação, 

substituição eletrolítica , fornecer antioxidantes, 

aumentar os níveis de dopamina e reduzir o estresse 

oxidativo para o tecido e músculo. Em cada uma dessas 

situações diferentes, as entidades naturais como os 

extratos de polifenois de gengibre preto, moringa e romã 

atuam de forma sinérgica. Desta forma, o Fitnox® é uma 

formulação única, podendo ser utilizada tanto para pré 

quanto para pós exercício. 

 

      Propriedades  

Fitnox é um blend único de extratos de Moringa Oleifera, Punica Granatum e Kaempferia parviflora 

em uma matriz natural. O ativo é padronizado em Metoxiflavonas (10-12%), Polifenóis (12-15%) e Saponinas 

(20-25%).  Possui uma tecnologia de extração diferenciada que aumenta a biodisponibilidade e a absorção dos 

compostos bioativos da formulação.  

 
  

   Estudos 

Suplementação de Fitnox e Vasodilatação  

Um estudo, duplo-cego e controlado por placebo, publicado no Journal of Dietary Supplements (2017) 

avaliou o efeito da suplementação aguda de Fitnox® sobre os níveis de nitrato (NO3
-) e nitrito (NO2

-) no soro 

sanguíneo e na saliva de adultos saudáveis. O estudo foi realizado com vinte e quatro adultos do sexo 

masculino. A suplementação foi realizada em uma única dose (250 mg de Fitnox® ou 250 mg de placebo) e as 

amostras de sangue e saliva foram analisadas em diferentes intervalos de tempo.  
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Após a administração de Fitnox® os níveis de NO3
- e NO2

- no soro e na saliva foram significativamente 

maiores (p <0,05) do que no grupo placebo em 24 horas. Parâmetros farmacocinéticos, como a área sob a 

curva,  concentrações máximas (Cmax), tempo de concentração máxima (Tmax), e o tempo necessário para 

que a concentração do ativo atinja metade do seu valor original também foi estatisticamente significativo (p 

<0,05) em comparação com o placebo. A farmacocinética do aumento de nitrato no sangue e na saliva 

apresentam um pico cerca de 1 hora após a ingestão de uma dose única (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Média das concentrações de nitrato no sangue (A) e nitrito na saliva (B) após uma única dose 

de Fitnox®. 

Os resultados indicam que uma única dose oral de Fitnox® é capaz de aumentar significativamente os 

níveis de NO3
- e NO2

- no corpo em relação ao placebo durante pelo menos 12 horas (Figura 2).  
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Figura 2: Área sobre a curva das concentrações plasmáticas e na saliva de nitrato e nitrito : 

 

Legenda: * p<0,05 comparado ao placebo.  

 

Figura 3 : Concentração máxima de nitrato e nitrito no sangue e na saliva  

 

Legenda: * p<0,05 comparado ao placebo.  
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Suplementação de Fitnox e desempenho esportivo 

Um estudo clínico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo foi conduzido para medir a 

eficácia do Fitnox®. O objetivo foi avaliar a melhoria da resistência física, segurança e tolerabilidade do Fitnox® 

comparado ao placebo. Vinte e quatro participantes saudáveis receberam  Fitnox® (250 mg cápsula / dia) ou 

placebo (cápsulas de amido 250 mg / dia) antes de uma série de exercício aeróbio em esteira.  

Foram avaliados os níveis de LDH, frequência cardíaca, tempo de exaustão, eletrocardiogramas (ECG) 

para padrões de arritmia, teste de desempenho (40% e 80% de VO2 max),  níveis plasmáticos e salivares de NO3 

e NO2, níveis de RBC, dopamina na urina e MDA para o estresse oxidativo no pré e pós-exercício e no período 

basal e após 22 dias.  

Biomarcadores inflamatórios 

Os biomarcadores inflamatórios séricos LDH e MDA demonstraram uma tendência diminuída no 

grupo Fitnox®, mas nenhuma alteração significativa no grupo placebo foi observada. Há uma diminuição 

significativa na LDH no dia 22 (de 608 a 582 U/L) no grupo Fitnox® em comparação com o placebo (de 653 a 

635 U/L) do período pré-exercício para pós-exercício (Tabela 1) que mostra os valores na linha de base, final 

do tratamento.  

Houve diferenças significativas em comparação com a linha de base nos níveis de LDH (P <0,001). Mas 

no grupo placebo, não houve diferenças significativas em comparação com a linha de base nos níveis de LDH 

(P <0,06). A comparação entre o grupo mostrou diferença significativa entre os grupos de tratamento (P 

<0,05). O início da acidose durante períodos de exercício intenso é comumente atribuído à acumulação de 

ácido lático pela LDH. 
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Figura 3: Níveis de biomarcadores inflamatórios séricos LDH e MDA no dia 0 e após 22 dias, 

comparando grupo placebo com grupo Fitnox. 

 

A partir desse raciocínio, a ideia de produção de lactato como principal causa de fadiga muscular 

durante o exercício foi amplamente adotada. Enquanto a atividade LDH está correlacionada com a fadiga 

muscular, a produção de lactato por meio do complexo LDH funciona como um sistema para retardar o início 

da fadiga muscular. No tempo pós-exercício, grande quantidade de NADH é produzida, levando a um 

esgotamento de NAD +. Assim, a conversão de piruvato em lactato é aumentada devido à regeneração 

associada de NAD +. 

Os níveis de MDA também diminuíram consideravelmente no grupo Fitnox® de 14,63 para 9,91 (nmol 

/ mL) (Tabela 2) e houve diferenças significativas em comparação com a linha de base no MDA (nmol / ml) (P 

<0,0001), não havendo diferença no grupo placebo. A comparação entre o grupo mostrou diferença 

significativa entre os grupos de tratamento (P <0,04).  

O MDA é um dos indicadores mais utilizados da peroxidação lipídica, que é a degradação oxidativa 

dos lipídios. É o processo em que os radicais livres absorvem elétrons dos lipídios nas membranas celulares, 

resultando em dano celular e este processo prossegue por um mecanismo de reação em cadeia de radicais 

livres. Uma das principais causas de morte celular causada pelo estresse genotóxico é devido ao esgotamento 

de NAD + do núcleo e do citoplasma e os antioxidantes presentes na nutrição esportiva previnem o 

esgotamento do NAD +, diminuindo assim a LDH e Valores MDA. É evidente no nosso estudo clínico que a 

análise pós-exercício de LDH e MDA apresentou menor valor do que o placebo indica a eficácia dos extintores 

de ROS presentes no Fitnox®. 

A tabela 2 mostra que a concentração de dopamina é consideravelmente aumentada após a 

administração da nutrição esportiva Fitnox® e houve diferenças significativas em comparação com a linha de 

base na dopamina (P <0,0013). Por outro lado, no grupo placebo, não houve diferença em comparação com 

a linha de base nos níveis de dopamina e a comparação entre o grupo apresentou diferença significativa 

entre os grupos (p <0,05). 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1: Níveis de LDH (U/L) nos dias 0 e 22, pré e pós exercício. 

 Placebo Fitnox® 

 Pré-exercício Pós-exercício Pré-exercício Pós-exercício 

Dia 0 623,6 + 151,4 673,7 + 168,3 527,8 + 47,5 578,08 + 118,8 

Dia 22 653,6 + 160,2 635,0 + 158,7 608 + 114,9 582,5 + 114,1 

 

Tabela 2:Concentrações de MDA e Dopamina nos dias 0 e 22 

 Grupo Dia 0 Dia 22 Valor p 

MDA (nmol/mL) Fitnox® 14,63 + 1,06 9,91 + 2,20 *p < 0,0001 

Placebo 14,13 + 1,31 14,23 + 1,21 **p < 0,0001 

Dopamina 

(µg/24 h) 

Fitnox® 225,08 + 91,09 354,25 + 80,94 *p < 0,0013 

Placebo 154 + 91,36 155,66 + 121,63 **uo 

*p: comparado ao dia 0. **p: comparado a Fitnox®.  

Desempenho aeróbio  

Os parâmetros avaliados sobre o desempenho esportivo como tempo até a exaustão (40% e 

80%) e distância percorrida. A suplementação com Fitnox® aumentou a distância percorrida em 80% 

do VO2 máximo e aumentou o tempo até exaustão quando comparado ao placebo e ao período basal 

(Tabela 3).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 3: Tempo até exaustão e distância percorrida no dia 22 

Legenda: * estatisticamente diferente do Placebo (p< 0,05) 

  

Concentração de nitrito e nitrato  

As Figuras 2 e 3 mostram a concentração de nitrato e nitrito no plasma no dia 0 e 22 no pré e pós-

exercício. Há um aumento nas concentrações de nitrito e nitrito no sangue do grupo Fitnox®, tanto para o pré 

quanto para o pós exercício, indicando que o suplemento esportivo aumenta a produção desses dois no 

sangue. Em contraste, não há aumento significativo no placebo.  

Figura 4: Conteúdo de nitrato (µg/mL) no plasma nos dias 0 e 22. 

 

 

 

 

Figura 5: Conteúdo de nitrito (µg/mL) no plasma nos dias 0 e 22. 

 

Figura 5: Conteúdo de nitrito (µg/mL) no plasma nos dias 0 e 22. 

 

 

 

Parâmetro Fitnox® Placebo % p 

Distância percorrida (40%) 1090,85 + 113,2 m 1051,32 + 127,6 m 3,62% 0,038* 

Distância percorrida (80%) 2480,30 + 296,95 m 2020,59 + 142,55 m 18,53% 0,046* 

Tempo (T40) 6,09 + 1,26 min 5,82 + 1,35 min 4,92% 0,045* 

Tempo (T80) 12,31 + 1,6 min 11,13 + 1,88 min 9,76% 0,039* 

Dia 0 Dia 22 

Pré Exercício 

Pós Exercício Pós Exercício 

Pré Exercício 

Nutrição 
Esportiva 

Placebo Placebo Nutrição 
Esportiva 



 

 

Figura 5: Conteúdo de nitrato (µg/mL) na saliva nos dias 0 e 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros parâmetros  

Curiosamente, outros parâmetros de eficácia como a frequência cardíaca mostrou uma significância 

estatística muito alta entre os grupos ativo e placebo. A hemoglobina (Hb) está contida nos glóbulos 

vermelhos, que, sendo circulada pelo sistema cardiovascular, entrega O2 para a periferia, onde é liberada da 

sua ligação Hb (desoxigenação) e difunde-se nas células. Os resultados obtidos mostram a eficácia do Fitnox® 

para o desempenho cardiovascular. 

A suplementação com o ativo natural Fitnox® contribui de maneira efetiva no aumento dos níveis de 

nitrato, nitrito, RBC e dopamina no sangue ao longo de 22 dias quando comparado ao placebo. Além disso, é 

evidente que, a partir dos marcadores biológicos de estresse oxidativo,  Fitnox® atua de forma efetiva no 

combate do estresse oxidativo nos músculos. 

 Portanto, Fitnox® não é apenas seguro e bem tolerado por voluntários humanos saudáveis, mas 

também, mostra eficácia estatisticamente significativa quando comparado ao placebo. 

 
 

     Indicações 

 •Aumento da performance física;  

•Reduz o estresse oxidativo nos músculos e nos tecidos durante o exercício; 

•Melhora a resistência física; 

•Suplementação pré e pós-exercício. 
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Nutrição 
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Placebo 
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Pré Exercício Pré Exercício 

Pós Exercício Pós Exercício 
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     Benefícios 

 • Aumenta os níveis de Óxido Nítrico (NO); 

 • Desencadeia a síntese de Eritropoietina (EPO); 

 • Oferece potentes Agentes Antioxidantes; 

 • Proteção do nível de Óxido Nitrico (NO); 

 • Inibe a atividade de Monoamino oxidase tipo B (MAOB);  

 • Inibe a atividade de Fosfodiesterase (PDE-5); 

 • Balanceamento dos níveis minerais do corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Concentração Recomendada 

Usa-se 250 mg de Fitnox, 1 hora antes do exercício. 

Fitnox é um produto de uso contínuo, devendo ser tomado todos os dias independente da atividade 

física.  
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