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RESUMO 

 

A cafeína vem sendo empregada há anos com um recurso ergogênico nutricional na prática esportiva 

aeróbica e anaeróbica, permitindo um controle maior da forma máxima e contração neuromuscular, 

resistência à fadiga muscular durante atividades intensas, com uma melhor utilização dos lipídios, por 

meio do aumento da lipólise. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão na literatura para a 

identificação dos possíveis efeitos metabólicos da cafeína quando consumida de forma ergogênica.  

Verificou-se que os estudos mostram efeitos na melhora significativa no esporte de alta intensidade e 

que necessitam de maior força muscular, porém faltam estudos que explicam com exatidão a 

metabolização da cafeína na prática esportiva. 
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ABSTRACT 

 

Caffeine has been employed for years with a nutritional ergogenic resource in the aerobic and 

anaerobic sports practice, allowing greater control of the maximal form and neuromuscular contraction, 

resistance to muscular fatigue during intense activities, better Lipid utilization through increased 

lipolysis. The aim of this study was to review the literature for the identification of the possible metabolic 

effects of caffeine when consumed in ergogenic form.  It was found that the studies show effects on the 

significant improvement in high-intensity sport and that require greater muscular strength, but lack of 

studies that accurately explain the metabolization of caffeine in sports practice. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 Com um alto rendimento apresentado nas atividades esportista, os atletas 

buscam por melhorias dos resultados físicos mediante ao uso de recursos 

denominados ergogênicos, que promovem aumento da força e potencial físico, 

eficácia mecânica, rendimento no exercício e fortalecimento mental evitando a 

exaustão (Altermann et al., 2008). Considerados como recursos ergogênicos 

qualquer substância, técnica de treino ou dispositivos que promovem a melhora da 

eficácia do desempenho esportivo, sendo disponibilizados por meio de diferentes 

tipos de fórmulas farmacológicas, equipamentos que fortalecem a biomecânica do 

treino, métodos psicológicos e estratégias nutricionais que beneficiam o esportista 

(Carneiro et al., 2013; Biesek et al., 2015).  

 De acordo com os resultados dos estudos sobre o efeito ergonênico no 

organismo, pode-se constatar que as áreas que sofrem sua ação são o tecido 

nervoso e muscular, devido ao efeito estimulador e inibitório sob suas células, agindo 

de forma satisfatória provocando tanto efeitos desejados pelo seu consumo, assim 

como, os efeitos indesejados apresentados pelo organismo devido ao seu excesso 

(Silva et al., 2014). 

 A cafeína é considerada como uma das substâncias ergogênicas amplamente 

consumidas no meio esportista, devido aos resultados expressivos quanto aos efeitos 

que permitem a melhora e aumento do desempenho físico (Guttierres et al., 2009; 

Machado et al., 2010; Brunetto et al., 2010). Outro efeito positivo de sua ingestão 

ocorre devido a um aumento nas ações do sistema nervoso central causando um 

efeito estimulante, que diminui o tempo de resposta e da percepção do esforço físico 

durante o exercício (Guttierres et al., 2009; Biesk et al., 2015). 

 Nos últimos anos o uso deste tipo de substância tem demostrado resultados 

benéficos para à estimulação de exercícios aeróbicos de média a longa duração com 
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esforço físico moderado, como também à estimulação anaeróbica do exercício de 

curta duração de alta intensidade de força para sua execução, obtendo-se então a 

diminuição da fadiga e aumento do desempenho físico no final do exercício (Carneiro 

et al., 2013). 

 Quando consumido a cafeína como recurso ergogênico, a uma diminuição da 

percepção do esforço físico e da reação neuromuscular no atleta, em virtude deste 

efeito e do seu elevado consumo por esta população, a Agência Nacional 

Antidopagem (WADA) removeu a cafeína da sua lista de substância proibida, sendo 

liberada para o consumo esportivo a partir do ano de 2004 (Machado et. al., 2009). 

 As recomendações nutricionais para o uso da cafeína em indivíduos treinados 

para estimulação da melhora do desempenho esportivo é recomendada como dose 

moderado de 6 mg/Kg/dia, podendo ser utilizado em dose máxima igual 9 mg/Kg/dia, 

porém, doses superiores não são recomendadas, pois as mesmas, não conseguem 

promover um efeito adicional de alta qualidade para a melhora do desempenho de 

força. (Biesk et al., 2015). 

 O propósito desse estudo foi analisar por meio de revisão bibliográfica os 

efeitos metabólicos da cafeína consumida como substância ergogênica nutricional 

por praticantes de atividade física. 

 

 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem descritiva por meio da 

revisão de literatura, que discute os efeitos metabólicos da cafeína quando 

consumida de forma ergogênica. Para a coleta dos dados utilizou artigos científicos 

disponíveis em bancos de dados da BIREME, SciELO Brasil, PUBMED e acervo 

pessoal, tendo como os descritores utilizados para triagem do material os termos:  

recursos ergogênicos, nutrição, cafeína, exercício físico e metabolismo. Todos estão 

de acordo com os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) desenvolvidos pela 

BIREME. Foram encontrados por meio do DeCS 28 artigos, relacionados com a 

temática da pesquisa, porém para sua seleção avaliou ano publicação estando entre 
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o ano 2000 até 2018 e sua adequação com o objetivo da pesquisa os quais 18 

artigos foram utilizados para análise. 

 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A composição química da cafeína apresenta uma estrutura (1,3,7-

trimetilxantina) cujo grupo pertencente a da xantina, a qual também fazer parte e 

teofilina (1,3-dimetilxantina) e teobromina (3,7dimetilxantina). Este composto químico 

denominado alcaloide que possui uma ação direta no sistema nervoso central 

provocando aumento do potencial de ação das células nervosas (França et al., 2015) 

 No trato gastrointestinal sua absorção ocorre de forma rápida sem perdas 

após sua administração por via oral, devido ao seu estado lipossolúvel de sua 

estrutura apresentam uma biodisponibilidade total de 100%, com um pico de ação 

máxima de concentração do plasma sanguíneo que leva em torno de 30 a 120 

minutos (Braga; Alves, 2000; Altimari et al., 2001). Quando associada a outras 

soluções contendo carboidratos e água, a cafeína parece não afetar as funções do 

trato gastrointestinal (TGI) (Altimari et al., 2005). 

 Essa substância que também considerada como uma droga, é consumida 

mundialmente por vários grupos de pessoas, sendo encontrada sob forma natural em 

diversos produtos comercias como chás, chocolates refrigerantes, mates, guaraná e 

o café (Ver Tabela I) (Altimari et al., 2006;; Silva; Guimaraes, 2013; Mattos et al., 

2014). 

 Quanto aos efeitos metabólicos atribuídos a cafeína como substância 

ergogênica, permite que o glicogênio endógeno seja poupado, em consequência do 

aumento do processo de oxidação lipídica no organismo (Mattos et al., 2014). Pois 

este composto inibe o efeito da enzima fosfodiesterase responsável pela degradação 

do mediador químico monofosfato de adenosina cíclica (AMP cíclico), aumento assim 

seu tempo de vida no meio intracelular favorecendo o processo de quebra lipídica 

para produção de energia (Braga; Alves, 2000). 
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 A suplementação de 5mg/Kg de cafeína 60 minutos no período de pré-treino, 

promove um aumento da lipólise, visto que, este resultado quanto submetido à 

ingestão em atletas que realizaram sessões de exercício em cicloergômetro na 

intensidade de 30% acima do limiar anaeróbico tiveram esse efeito no consumo de 

gordura (Silveira et al., 2004; Brunetto et al., 2010). 

 Conforme avaliado no estudo de Silveira et al. (2004), que identificou o efeito 

da lipólise na performance e no metabolismo da glicose durante exercício, constatou 

uma maior disponibilidade de lipídios no plasma sanguíneo após a execução de uma 

atividade intensa de cicloergômetro o que gerou um tempo de exaustão maior. Este 

impacto ocorre devido à utilização dos ácidos graxos para gliconeogenese, tendo o 

consumo de carboidrato poupado pelo organismo dos participantes da pesquisa que 

receberam essas doses de cafeína (Silveira et al., 2004). 

 

Tabela 1 - Principais fontes de cafeína  

Fontes Quantidade de cafeína (mg) 

Café xicara (150 ml)  

Infusão 

Instantâneo 

Descafeinado  

85 a 150 

60 a 108 

2 a 3 

Chá xicara (150 ml)  

Infusão 1 min. 

Infusão 3 min. 

Infusão 5 min 

9 a 33 

20 a 46 

20 a 50 

Chá instantâneo (xícara de 150 ml) 

Chá gelado (xicara De 350 ml) 

12 a 28 

22 a 36 

Chocolate  

1 barra (30g) chocolate ao leite 

1 barra (30g) chocolate meio amargo 

1 xicara (150 ml) chocolate quente 

1 a15 

5 a 35 

12 a 15 

Refrigerante (lata 350 ml)  
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Pepsi 

Coca Cola 

38 a 38,4 

45 a 46 

Adaptado: Altimari et al., 2006; Alterman et al., 2008; Biesek et al.,2015  

  

  

 O uso da cafeína apresenta efeito direto no tecido adiposo, conforme avaliado 

nos estudos, onde observa-se o aumento da lipólise disponibilizando ácidos graxos 

livre, após oxidação da gordura. Por meio de um efeito poupador de glicose 

promovendo a metabolização do glicogênio, outro resultado que permite um 

prolongamento da força muscular diminuindo o tempo de fadiga em exercícios que 

requerem alta intensidade física (Alterman et al., 2008). 

 Em um estudo realizado com 17 atletas da modalidade de atletismo, 

observaram que 13 desses sujeitos apresentaram melhor tempo nos 200 metros 

raso, após suplementação de cafeína, considerando que o consumo da substância 

como ergogênico possa elevar e melhorar o desempenho anaeróbico (Cardoso et al., 

2013).  

 Quanto ao efeito estimulante proporcionada pela cafeína, ocorre devido à ação 

antagonista da adenosina, influenciando diretamente no sistema nervoso central 

(SNC), aumentando o estado de vigilância e atenção durante a atividade esportiva 

(Mattos et al., 2014). Acredita-se que a cafeína, possa promover um aumento da 

liberação e da ação da catecolamina, exercendo atividade direta na percepção da 

força disponibilizada e/ou propagação do potencial de ação gerada pelos sinais 

neurais advindas do cérebro ate as junções neuromusculares (Altimari et al., 2006). 

 Em um estudo do ano 2008 realizado com ciclistas, que analisou a ingestão de 

cafeína sobre a fadiga neuromuscular, teve dificuldade em detalhar a área do SNC 

que ocorreria esse processo metabólico, mesmo assim, propõem como dose de 

ingestão que poderia causar um efeito ergogênico entorno de 6 mg/kg para o 

consumo esportivo, permitindo aumentar o tempo inicial da fadiga neuromuscular e 

melhora do desempenho esportivo em atividades que requeiram maior força máxima 

(Altimari et al., 2008). 
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 Sobre o efeito na resistência muscular, à ação da cafeína permite o aumento 

da forca de contração voluntária máxima (MVC) exercida durante o treinamento com 

carga, possibilitando uma melhora da performance para execução de exercícios 

anaeróbicos, pois, este efeito ergogênico promove uma ação bioquímica nas células 

musculares que se encontram sob estado de homeostase hidroeletrolítica 

respondendo diretamente no sarcoplasma plasmático, resultando na liberação de 

cálcio no musculo provocando sua contração (WARREN et al., 2010). Em virtude 

desse processo, a ação do cálcio que mobiliza o aumento da atividade da bomba de 

sódio e potássio, gera um aumento das contrações musculares, em decorrência a 

suplementação da cafeína que possa produzir a sensibilidade das miofibrilas, ao 

serem conectadas aos íons de cálcio, gerando um efeito excitatório e aumentando a 

força de contração muscular (Altermann et al., 2008). 

 

  

3 – CONCLUSÕES 

 

 A cafeína é um dos recursos ergogênicos que permitem melhora do potencial 

e desempenho esportivo, pois promove a lipólise com aumento da força e contração 

muscular por meio da ação da via gliconeogênese, permitindo maior resistência e 

aumento do tempo de fadiga nas atividades anaeróbicas e aeróbicas, quanto um 

aumenta da potencia da contração muscular durante o exercício de força máxima. 

  Porém, ainda faltam estudos que demostram o processo fisiológico e 

metabólico detalhado da ação da cafeína como fator ergogênico no organismo dos 

atletas, visto que, não houve nenhuma pesquisa publicada recentemente sobre seu 

uso e ajustes das doses que possam mobilizar efeitos metabólicos e ergogênicos. 
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