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Ingestão regular do suco de laranja vermelha reduz pressão arterial de
adultos

Regular intake of red orange juice reduces blood pressure in adults
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Resumo

Objetivo – Investigar a ingestão regular do suco de laranja vermelha sobre a pressão arterial, variáveis antropométricas e dietéticas de in-
divíduos adultos. Métodos – Os indivíduos do grupo experimental, formado por 19 homens e 16 mulheres, receberam 750 mL/dia de suco
de laranja vermelha pasteurizado durante 8 semanas. Foram realizadas avaliação antropométrica, dietética e hemodinâmica. Todas as ava-
liações foram realizadas no início do período experimental e após o tratamento dietético com o suco de laranja. Resultados – Não houve
alteração nas variáveis antropométricas após a ingestão do suco de laranja vermelha. A pressão arterial sistólica reduziu significativamente
entre os participantes eutróficos que consumiram suco de laranja vermelha e a diastólica reduziu entre os participantes com excesso de peso.
Houve aumento significativo da ingestão de vitamina C e folato durante o período experimental. Conclusão – O consumo regular do suco
de laranja vermelha mostrou propriedade hipotensora, sugerindo atividade protetora cardiovascular em indivíduos adultos. Portanto, seria
interessante incentivar o consumo de frutas cítricas, pois são exclusivas fontes dietéticas de flavanonas.

Descritores: Sucos; Pressão arterial; Peso corporal

Abstract  

Objective – This study aimed to investigate the regular ingestion of red orange juice on blood pressure, anthropometric and diet variables
of adults. Methods – The individuals in the experimental group, composed by 19 men and 16 women received 750 mL / d of pasteurized
red orange juice for 8 weeks. All volunteers were evaluated for anthropometric, dietary and hemodynamic parameters in the beginning and
at the end of the experimental period. Results – There was no change in the variables anthropometric after ingestion of red orange juice. The
systolic blood pressure reduced significantly among eutrophic participants supplemented with red orange juice and the diastolic blood pres-
sure reduced among the pre-obese participants. There were significant increases in vitamin C and folate intakes during the experimental pe-
riod. Conclusion – Regular consumption of red orange juice has shown hypotensive properties, suggesting cardiovascular protective activity
in adults. So it would be beneficial to encourage the consumption of citrus fruits as they are unique dietary sources of flavanones.

Descriptors: Juices; Blood pressure; Body weight

Introdução

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição
clínica que envolve diversos fatores e é caracterizada por ní-
veis elevados de pressão arterial (PA) ao longo do tempo, ou
seja, PA sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg e/ou de PA diastólica
(PAD) ≥ 90 mmHg. Está associada com algumas compli-
cações como doença cerebrovascular, doença arterial co-
ronariana, insuficiência cardíaca, entre outras1-2.

No Brasil, inquéritos populacionais nos últimos 20 anos
relataram uma prevalência de HAS acima de 30%. Di-
versos estudos encontraram prevalência média de 32,5%,
com mais de 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70
anos3-4. Segundo dados da VIGITEL (Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico) no Brasil, 34,5% dos indivíduos com idade en-
tre 45 e 54 anos, 50,4% entre 55 e 64 anos e 63,2% ≥ 65
anos referiram diagnóstico clínico de hipertensão arterial5.

Estudos de intervenção têm mostrado que o aumento
da ingestão de frutas e vegetais reduz a PA6-8. Esses ali-
mentos são as maiores fontes de antioxidantes (flavo-
nóides e carotenóides), e de outros nutrientes como fibras
e potássio8-9.

Foi sugerido que a vitamina C pode exercer um im-
portante efeito na PA, e o nível de ácido ascórbico nos
tecidos pode ser imprescindível na manutenção da PA

baixa9. Duas dietas, uma rica em frutas e vegetais e ou-
tra rica em frutas e vegetais e com menor quantidade de
gorduras, reduziram a PA em adultos com PAD entre 80
e 95 mmHg e PAS < 160 mmHg10. Outro estudo com
mulheres verificou que o consumo de alimentos ricos em
flavonóides foi inversamente relacionado com a PAS,
podendo prevenir doenças cardiovasculares11. Estudos
têm demonstrado que o consumo de suco de laranja está
associado com a diminuição da PA em adultos12-13.

A laranja sanguínea de Mombuca é uma variedade das
laranjas de polpas vermelhas, e sua coloração é devido à
presença de carotenóides, especialmente do licopeno14.
Devido à inexistência de estudos clínicos e epidemioló-
gicos sobre as propriedades funcionais dessa laranja, o
objetivo deste estudo foi investigar a ingestão regular do
suco de laranja vermelha e o seu efeito sobre a pressão
arterial e as variáveis antropométricas em adultos.

Métodos

População de estudo

O grupo experimental foi composto por 35 indivíduos
adultos, 16 mulheres com idade média de 37 ± 10
anos e 19 homens com idade média de 34 ± 10 anos.
Os participantes receberam 750 mL de suco de laranja
vermelha pasteurizado diariamente, durante 8 semanas.
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Foram selecionados para participar do estudo indivíduos
adultos saudáveis, sem uso crônico de medicamentos,
que não apresentavam doenças renais, cardiopatias ou
diabetes, e sem restrição médica para participar do estudo.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Uni-
versidade Estadual Paulista (UNESP) de Araraquara-SP
pelo protocolo CEP/FCF/CAr nº 22/2009. Todos os parti-
cipantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido antes da participação no estudo.

Avaliação antropométrica

Foram realizadas medidas antropométricas de peso, esta-
tura, dobras cutâneas do tríceps, bíceps, subescapular e su-
prailíaca e circunferência da cintura de acordo com os mé-
todos estabelecidos por Lohman et al.15 (1991). A avaliação
foi realizada antes do início do consumo do suco de laranja
(pré-suco) e após o período experimental (pós-suco).

As dobras cutâneas foram determinadas com a finali-
dade de estimar a porcentagem da gordura corporal. A so-
matória das 4 dobras cutâneas foi utilizada em equações
previamente estabelecidas por Durnin e Womersley16

(1974) para se obter a densidade corporal (kg/m3), por gê-
nero e faixa etária. A seguir, foi calculada a porcentagem
da gordura corporal total com a fórmula de Siri17 (1956).

Avaliação dietética

Para a avaliação dietética foi utilizado o Recordatório
de 24 horas, que foi aplicado antes do primeiro dia do iní-
cio do experimento, e imediatamente após a oitava se-
mana. A análise dos dados da ingestão de energia, ma-
cronutrientes e micronutrientes foi realizada utilizando o
programa “NutWin”, versão 3.1, 2005, da Escola Paulista
de Medicina – UNIFESP, São Paulo, Brasil.

Parâmetros hemodinâmicos

A pressão arterial sistêmica (PAS) dos participantes foi
aferida antes (pré-suco) e após o período experimental (pós-
suco) no Laboratório de Nutrição da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da UNESP e no Ambulatório da Citrosuco.

Os procedimentos para as medidas seguiram o protocolo
recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia,
Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira
de Nefrologia1 (2010). As medidas foram obtidas com o in-
divíduo em posição sentada, no braço não dominante,
após pelo menos cinco minutos de repouso em ambiente
calmo. Foram realizadas duas medidas, com intervalo de
pelo menos dois minutos entre elas, sendo que a média foi
considerada a pressão arterial do indivíduo. O equipa-
mento utilizado para a aferição da pressão arterial foi o apa-
relho digital da marca Reli On, modelo HEM – 741 CREL,
Omron, Japão, devidamente calibrado. A pesquisadora foi
treinada por um profissional qualificado e capacitado.

Análise estatística

A análise estatística dos resultados foi realizada pelo
software Sigma Stat, versão 3.11, 2004, San Jose, Calif,
por meio do teste t Student pareado para os dados com
distribuição normal, e do método de Wilcoxon para os
dados que não apresentavam distribuição normal. As cor-
relações entre os dados foram realizadas pelo teste de
Spearman. A probabilidade de significância estatística
foi 5% (p<0,05) em todas as comparações efetuadas.

Resultados

Variáveis antropométricas

A classificação de acordo com o Índice de Massa Cor-
poral (IMC) mostrou que 50% dos participantes eram eu-

Tabela 1. Variáveis antropométricas de mulheres e homens com consumo do suco de laranja vermelha na 1ª e 2ª fase do experi-
mento (n=35)

Variáveis Mulheres (n = 16) Homens (n = 19)
antropométricas Pré-suco Pós-suco Pré-suco Pós-suco

Peso (kg) 64,7 ± 12,0 64,4 ± 12,2 84,5 ± 10,1 85,0 ± 10,1
IMC (kg/m2) 24,4 ± 4,2 24,3 ± 4,2 26,9 ± 3,4 27,0 ± 3,4
Circunferência da

cintura (cm) 79,2 ± 11,2 78,6 ± 9,1 95,8 ± 8,9 95,7 ± 9,3
Gordura corporal (%) 

∑ dobras 33,5 ± 5,1 33,3 ± 5,2 25,1 ± 5,0 25,5 ± 4,6

* p < 0.05 entre o pré-suco e pós-suco (teste t pareado)

Tabela 2. Estimativa da ingestão de energia e nutrientes das mulheres e homens na 1ª e 2ª fase com o consumo do suco de laranja
vermelha (n = 35)

Nutrientes
Mulheres (n = 16) Homens (n = 19)

Pré-suco Pós-suco Pré-suco Pós-suco

Energia (kcal) 1796 ± 292 1795 ± 366 2381 ± 453 2507* ± 493
Proteína (g) 78 ± 25 83 ± 28 124 ±36 119 ± 36
Lipídeos (g) 68 ± 18 55* ± 24 91 ± 26 87 ± 26
Carboidrato (g) 223 ± 50 246 ± 51 254 ± 63 312* ± 75
Colesterol (mg) 186 ± 80 185 ± 74 353 ± 203 283 ± 97
AGS (g) 16 4± 7 13* ± 6 24 ± 8 22 ± 9
Vitamina C (mg) 111 ± 121 411* ± 75 160 ± 122 447* ± 72
Folato (mg) 179 ± 92 347* ± 62 221 ± 99 423* ± 120
Cálcio (mg) 710 ± 254 565 ± 184 676 ± 353 734 ± 369
Ferro (mg) 14 ± 6 15 ± 5 17 ± 4 18 ± 7

* p < 0.05 entre o pré-suco e pós-suco (teste t pareado); AGS – ácidos graxos saturados
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tróficos, 35% pré-obesos e 15% obesos classe I. De
acordo com a classificação da circunferência da cintura foi
verificado que 44% dos participantes apresentaram risco
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Observou-se que não houve alterações significativas en-
tre as variáveis antropométricas dos participantes que
consumiram suco de laranja vermelha (Tabela 1). Foi ve-
rificada correlação positiva entre a pressão arterial sistó-
lica e o IMC (r = 0,56), circunferência da cintura (r = 0,59)
e peso (r = 0,60). A pressão arterial diastólica também se
correlacionou positivamente com o IMC (r = 0,55), cir-
cunferência da cintura (r=0,54) e peso (r = 0,53), p < 0,05.

Ingestão de energia e nutrientes

Após a ingestão do suco de laranja vermelha, houve um
aumento significativo de vitamina C (1130%), folato
(123%), energia (6%) e carboidratos (27%) na alimenta-
ção dos homens, visto que o suco é fonte desses nu-
trientes. Foi observado um aumento significativo na in-
gestão de proteína (16%), vitamina C (907%), folato
(145%) e ferro (19%) na dieta das mulheres que consu-
miram suco de laranja vermelha (Tabela 2).

Variáveis hemodinâmicas

As variáveis hemodinâmicas foram divididas de acordo
com o IMC, pois há uma maior prevalência de hiperten-
são arterial em indivíduos com excesso de peso.

Foi observada redução significativa da pressão arterial
sistólica (p<0,05) dos indivíduos eutróficos (IMC < 25
kg/m2) e diastólica (p<0,05) dos indivíduos com excesso
de peso (IMC ≥ 25 kg/m2), após a ingestão do suco de la-
ranja vermelha (Tabela 3).

Discussão

O presente estudo verificou que não houve alterações
entre as variáveis antropométricas dos participantes após
o consumo de 750 mL de suco de laranja vermelha por
8 semanas. Outros estudos também observaram resulta-
dos semelhantes, pois, após o consumo de suco de la-
ranja por homens e mulheres, não houve modificação sig-
nificativa no peso corporal e IMC12, 18-19. Diferentemente,
foi observada redução do peso corporal, IMC, gordura
corporal e circunferência abdominal em mulheres de
meia idade que consumiram suco de laranja e fizeram um
programa de exercícios aeróbicos durante 90 dias20.

Embora uma considerável parcela da população desse
estudo apresentasse alguns fatores de risco para doenças
cardiovasculares, como excesso de peso e obesidade ab-
dominal, o consumo do suco de laranja vermelha não fa-
voreceu esse quadro. Ao contrário, os indivíduos não
mostraram aumento de peso e de medidas antropométri-
cas, ainda que tivessem ingerido 360 kcal adicionais por

dia durante as oito semanas do experimento. Isto prova-
velmente se deve a um ajuste espontâneo da dieta, por
substituição de alguns itens alimentares por suco de la-
ranja. De fato, a análise da ingestão dietética mostrou que
os indivíduos substituíram alimentos habitualmente con-
sumidos pelo suco de laranja, especialmente sucos arti-
ficiais, refrigerantes e bebidas alcoólicas, apesar de terem
recebido a orientação para que não alterassem a dieta du-
rante a participação no experimento. Além disso, estudos
têm mostrado que o suco de laranja apresenta alta den-
sidade nutricional, e menor valor calórico por porção
comparado com outros sucos de frutas. O suco de laranja
possui o maior percentual do valor diário recomendado
de vitamina C, o segundo maior percentual do valor diá-
rio recomendado de potássio, e é o que possui maior
quantidade de folato21. 

Correlações positivas entre a pressão arterial diastólica
e sistólica e as variáveis antropométricas de peso, IMC e
circunferência da cintura, foram encontradas nesse es-
tudo. A correlação positiva entre obesidade e hipertensão
arterial também foi observada em outros estudos22-23. A
evidência de que a obesidade é a maior causa de hiper-
tensão arterial vêm de vários estudos, mostrando que a
maioria dos pacientes hipertensos tem excesso de peso.
O ganho de peso excessivo aumenta a reabsorção tubu-
lar renal de sódio devido ao aumento da atividade sim-
pática, ativação do sistema renina-angiotensina e altera-
ção intrarrenal, em virtude das ações de forças físicas que
pressionam os rins, aumentado a retenção de sódio24.

As mulheres que participaram desse estudo tiveram
um aumento da ingestão de proteínas e ferro, que não
possui relação com a ingestão do suco de laranja ver-
melha e pode ter ocorrido devido variação sazonal na ali-
mentação dos participantes.

Um importante efeito do consumo do suco de laranja
vermelha durante 8 semanas pelos indivíduos desse es-
tudo foi a redução da pressão arterial sistólica em indiví-
duos eutróficos e diastólica em indivíduos com excesso
de peso. Resultado semelhante foi encontrado em um es-
tudo com homens que consumiam suco de laranja regu-
larmente e apresentaram menores valores de pressão ar-
terial sistólica e diastólica13,25. Outro estudo verificou
diminuição significativa da pressão arterial diastólica de
homens que consumiram suco de laranja pasteurizado
durante 60 dias12.

O suco de sweetie fruit, uma variedade híbrida da grape
fruit e pomelo, com alto conteúdo de flavonóides, reduziu
a pressão arterial diastólica em pessoas com hipertensão
em estágio 1, quando comparado com suco de sweetie
fruit com baixo conteúdo de flavonóides. Os flavonóides
naringina e narirrutina foram os responsáveis pelo efeito hi-
potensor do suco de sweetie fruit7. Estudo realizado com
ratos normotensos e hipertensos verificou que a ingestão de
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Tabela 3. Pressão arterial sistêmica de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC) na 1ª e 2ª fase com o consumo do suco de
laranja vermelha

IMC
Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)

Pré-suco Pós-suco Pré-suco Pós-suco

< 25 kg/m2 (n = 16) 119 ± 8 114* ± 11 76 ± 6 74 ± 9
≥ 25 kg/m2 (n = 18) 128 ± 11 123 ± 12 83 ± 9 80* ± 7

* p < 0.05 entre o pré-suco e pós-suco (teste t pareado)



flavonóides obtidos da Spergularia purpúrea reduziu sig-
nificativamente a pressão arterial sistólica e diastólica e au-
mentou a excreção urinária de eletrólitos (sódio, potássio
e cloretos), sugerindo ação hipotensora e diurética dos fla-
vonóides26. Outro estudo observou mudanças favoráveis na
pressão arterial e função endotelial após o consumo de
suco de laranja por indivíduos saudáveis e mostrou que a
herperidina poderia ser a responsável por esses efeitos27. 

O efeito hipotensivo do suco de laranja vermelha pode
ser atribuído a substâncias presentes como vitamina C,
hesperidina, potássio e folato, que consequentemente
poderiam ocasionar um menor risco para o aparecimento
de doenças cardiovasculares. Por outro lado, a ação an-
tioxidante da vitamina C pode reduzir os radicais livres e
promover a produção da prostaciclina endotelial, um
potente vasodilatador, que colabora para a manutenção
da pressão arterial9.

Uma possível explicação para o efeito protetor do po-
tássio contra a hipertensão é que o aumento do potássio
pode aumentar a quantidade de sódio excretada pelo or-
ganismo28. Um provável mecanismo para a redução da
pressão arterial observada nos estudos realizados com a
dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) é
através do relaxamento vascular e melhora da função en-
dotelial a partir das propriedades antioxidantes dos polife-
nóis (flavonóides)8. A dieta DASH é baixa em gordura sa-
turada (6% da energia), colesterol (150 mg) e gordura total
(27% da energia), e enfatiza o consumo de frutas, legumes
e leite e derivados sem gordura ou com pouca gordura.
Também inclui grãos integrais, peixes, aves e nozes. Com-
parada com dieta americana tradicional, a dieta DASH é re-
duzida carnes vermelhas, doces, açúcares adicionados e
bebida açucaradas. A dieta é rica em potássio (4700 mg),
magnésio (500 mg), cálcio (1250 mg), proteínas (18% da
energia) e fibras (30 g)6. O consumo de alimentos ricos em
flavonóides também pode reduzir a pressão arterial devido
a um provável aumento da produção de óxido nítrico (ON)
pelo endotélio vascular29. Outros mecanismos, como o
efeito inibitório da enzima que converte o angiotensinogê-
nio em angiotensina, também poderia ser responsável pelo
efeito de redução da pressão arterial pelas flavanonas30.

Vale ressaltar como limitação do presente estudo a
não utilização de um grupo controle para comparação
dos resultados e que não se tratou de um estudo duplo-
cego e randomizado. 

Conclusão

O suco de laranja vermelha reduziu a pressão arterial
sistólica de indivíduos eutróficos e a diastólica de indiví-
duos com excesso de peso, mostrando efeito hipotensor
dos seus componentes e sugerindo atividade protetora
cardiovascular em indivíduos. Com base nesses resulta-
dos, seria interessante incentivar o consumo de frutas cí-
tricas, pois são as únicas fontes dietéticas de flavanonas.
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