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RESUMO 

 

A busca pela melhora de desempenho se mostra crescer cada dia mais, principalmente entre 

atletas de alto rendimento. O objetivo desse trabalho foi investigar os efeitos da ingestão 

aguda de cafeína sobre o desempenho do salto vertical (potência de membros inferiores) em 

atletas profissionais de futebol de campo. O teste foi executado em 2 momentos, nas 

condições placebo e cafeína. Foi observado aumento significativo de 3.8% (41,7 ± 3,7cm vs  

43,3 ± 2,8cm; p< 0,01). Conclui-se que a cafeína pode ser um auxilio ergogênico eficaz para a 

melhoria do desempenho de atletas que dependem de potência dos membros inferiores. 

Palavras-chaves: cafeína; futebol; salto contra movimento; desempenho esportivo.  
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INTRODUÇÃO 

 

Visto que muitos estudos apontam a melhora da fadiga ao consumir a cafeína, o seu 

uso pode acabar sendo muito bem vindo para auxiliar no desempenho (DAVIS; GREEN, 

2009). Sendo o futebol de campo uma modalidade que possui características distintas e se tem 

momentos cruciais que dependem do melhor desempenho para levar a vitória, como a 

execução de um Sprint, salto, disputa de bola, com realizações de esforços longos e curtos a 

todo o momento (SPIGOLON, L. M. P. et al., 2007).Assim, muitos dos atletas que praticam 

essa modalidade buscam nos suplementos alimentares de efeito ergogênico melhorar seu 

desempenho, podendo o futebol de campo ser uma modalidade que demanda do jogador 

rápidas explosões, resistência e recuperação rápida durante a partida, podendo sugerir o uso a 

cafeína para retardar a fadiga muscular. 

A cafeína é um suplemento que pertence ao grupo das metilxantilas (1,3,7 

trimetilxantila), encontrado em plantas, e ao ser consumido, melhoram a precisão e o tempo 

de execução de tarefas motoras, diminuindo a fadiga e aumentando a contração muscular e 

cardíaca. (SANTOS et al, apud GLAISTER et al, 2013). 

Ao ser consumido ela atua em diversos tecidos no organismo, dentre os quais o 

sistema nervoso central (SNC), atuando como um antagonista de adenosina, que é um agente 

inibidor e depressivo (GRAHAM, 2001). Há evidências de que a cafeína poderia estimular a 

liberação de catecolaminas circulantes. (GRAHAM, 2001; SILVA, 2003). 

Além disso, perifericamente a cafeína parece inibir a enzima fosfodiesterase, 

responsável por degradar o AMP cíclico, aumentando sua meia vida e consequentemente a 

lipólise, que é o processo da degradação de triglicerídeos, resultando da liberação deácidos 

graxos (ALTERMANN et al, 2008 apud MCARDLE, KATCH E KATCH, 2001).  

Sendo então possível que esses mecanismos fisiológicos da cafeína sejam capazes de 

retardar a fadiga muscular periférica e aumentar o desempenho submáximo em atividades 

prolongadas. (COSTILL, DALSKY & FINK, 1978; GRAHAM, 2001) 

  Quando o SNC é estimulado faz com que ocorra uma maior liberação de dopamina, 

aumentando o estado de alerta e de vigilância, a frequência cardíaca, respiratória e o 

metabolismo. Assim à cafeína tem ação aguda amusculatura esquelética ao tornar o reticulo 
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sarcoplasmático mais permissível a reação ao cálcio, fazendo com que a concentração do 

mesmo seja maior no sarcoplasma, tendo desta forma um resultado positivo em relação á 

contração muscular esquelética e cardíaca que retarda o efeito da fadiga e melhor o 

desempenho. Podendo então a cafeína exerce um papel direto no SNC, diminuindo a sensação 

subjetiva de esforço e então ajudando na melhora do desempenho de atletas (MARTINS, 

2011).  

Costill et al. (1978) investigou o efeito de 330mg de cafeína 1h antes de uma sessão de 

exercício cicloergômetro a 80% do VO2máx até sua exaustão, em ciclistas. Foi observado 

pelos autores o aumento de 19,5% no tempo de teste quando comparado aos indivíduos que 

ingeriram placebo. Guttierrese colaboradores(2009), compararam o efeito de uma bebida 

esportiva cafeinada (7% de carboidrato e 250mg de cafeína) e uma carboidratada (apenas 7% 

de carboidrato) comercial em atletas de esporte coletivo nos testes de salto vertical e de 

agilidade específicos do futebol, sendo constatado que a bebida que continha apenas 

carboidrato não teve resultado significativo no teste de salto vertical, em contra partido houve 

uma melhora significativa do resultado com a ingestão da bebida cafeinada, por ter 

proporcionado um efeito ergogênico, aumentando a potencia de membros inferiores em 

relação a força explosiva. Porém não houve mudanças significativas em relação ao teste de 

agilidade.  

A relação dosagem-estimulo se mostra importante, no qual a super dosagem não 

mostra melhora adicional mas pode trazer efeitos colaterais que prejudicam o desempenho. O 

pico de concentração de cafeína se dá a partir dos 15 a 120 minutos após a sua ingestão, 

entretanto seus efeitos fisiológicos atuam de 15 a 45 minutos após sua ingestão, atingindo 

desta forma seu ponto máximo de efeito sobre o SNC é em até 60 minutos após o consumo 

(MARTINS, 2011). Sendo doses entre 3 e 6mg/kg (média de 250-500mg) parece ser a faixa 

mais ergogênica ao ser utilizado em adultos (RIBAS, 2010). 

Devemos levar em consideração que o tempo de resposta é de grande importância para 

ter um maior desempenho ao praticar o futebol. No qual uma de suas ações básicas é o salto 

vertical, e tem papel importante nas ações motoras mais complexas, sendo uma forma de 

avaliar a potência muscular (CRONIN et al. 2004). 

Sendo o saltar uma habilidade fundamental no esporte, sua velocidade de execução é 

maior que o ato de correr e andar, ocorrendo num intervalo de tempo menor, se tem parte da 

energia mecânica concentrada e acumulada na forma de energia potencial elástica 

(MARTINS, 2009). 
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Então a força e potencia muscular estão presentes no futebol de campo, assim como a 

capacidade de realização de esforços intermitentes de alta intensidade, com ou sem mudanças 

de direção. Tendo um numero pequeno de estudos investigando os efeitos da ingestão de 

cafeína relacionados a essa modalidade. Visto que em estudos a cafeína parece melhorar o 

desempenho e retardar a fadiga, o presente estudo visa investigar os efeitos da ingestão aguda 

da cafeína sobre o desempenho em teste de potencia.  

 

OBJETIVOS 

 

Avaliar o efeito agudo da ingestão de cafeína sobre o desempenho do salto vertical em 

atletas profissionais de futebol de campo. 

 

HIPÓTESE 

 

A hipótese do presente estudo é que a ingestão de cafeína promova maiores efeitos 

sobre o desempenho, como o retardo da fadiga, assim foi demonstrado em outro tipo de 

exercício com predominância anaeróbica. 

 

METODOLOGIA 

Amostra 

Para a realização do estudo, foram selecionados 12 jogadores de Futebol profissional 

de Campo, do clube Doze Futebol Club, que tem sua sede a cidade de Vitoria - ES. Tendo 

como critério de inclusão jogadores com idade entre 18 e 35 anos, sem lesão ou doença osteo-

articular, não sendo necessária ter a posição como um critério de inclusão, pois todas as 

posições tem o salto como fundamento básico. Os jogadores foram orientados a não 

consumirem nenhum suplemento alimentar e alimentos/bebida à base de cafeína em um 

período de 24 horas que antecedesse a aplicação dos testes e que não pratiquem a atividade 

esportiva no dia anterior. 
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Procedimentos 

Os testes foram aplicados em uma sala anexa ao local de treinamento dos jogadores 

em 2 momentos, sendo todos no mesmo horário. No primeiro encontro, os indivíduos 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), em seguida executaram o 

teste, não sendo necessária a familiarização do teste, por ser algo que faz parte de testes 

rotineiros no clube. A segunda visita se deu com intervalo de 48 horas em relação á primeira. 

Os indivíduos foram submetidos às condições experimentais de forma randomizada e 

duplo cega, com a ingestão de 5 mg/kg do peso corporal de cafeína, diluído em 250 ml de 

água aromatizada com suco em pó, ou a solução placebo (250 ml de água aromatizada com 

suco em pó somente). A ingestão ocorreu 60 minutos antes da realização do teste.  

O teste a ser realizado pelos atletas foi o salto contra movimento (SCM), que consiste 

no indivíduo com as mãos fixas no quadril, joelhos em extensão a 180º, em que se tem a 

flexão de perna em relação a coxa e logo após a rápida extensão da mesma juntamente com o 

impulso para o alto apenas, com os joelhos estendidos durante o voo (REZENDE et al. 2010). 

 

Análise Estatística 

 Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão (DP). As diferenças entre as 

médias foram avaliadas através do teste t de Studentdependente. Para determinação das 

diferenças estatísticas foi adotado um p<0,05. 

 

RESULTADOS 

 

 A altura do SCM nas condições placebo e cafeína estão ilustradas na Figura 1. Na 

condição cafeína, houve um aumento de 1,6 cm na altura do salto em relação à condição 

placebo, o que correspondeu a aumento de 3.8% (43,3 ± 2,8cm vs 41,7 ± 3,7cm; p< 0,01). 
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Figura 1: Altura do SCM nas condições placebo e cafeína. **p<0,01. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

O presentetrabalho examinou os efeitos da ingestão de cafeína emteste de SCM, sendo 

possível constatar a melhora do desempenho no SCM com ingestão de cafeínacomparado ao 

placebo. A magnitude de aumento verificada em nosso estudo (3,8%) foi similar ao efeito 

relatado por Bloms et al (2016) com atletas universitários após a ingestão de 5 mg/kg de 

cafeína (4,1%). E ainda, Grgic&Mikulic (2017) também relataram efeitos positivos da 

ingestão de cafeína na força muscular, utilizando os exercíciosde agachamento e arremesso de 

medicine ball, constatando uma melhora de 2,8% nos membros superiores e 4,3% nos 

inferiores. Sendo assim, o presente trabalho corrobora que a ingestão aguda de cafeína pode 

resultar em melhorias de força e potência musculares. 

Diversos mecanismos têm sido propostos para os efeitos ergogênicos da cafeína 

durante exercícios de alta intensidade. Os primeiros estudos usando músculos esqueléticos 

incubados demonstraram que concentrações milimolares de cafeína induzem um efeito 

ergogênico devido maior mobilização de cálcio pelo retículo sarcoplasmático 

(LÜTTGAU;OETLIKER, 1968; ROUSSEAU et al. 1988). Esta concentração suprafisiológica 

pode sertóxica em humanos, e é improvável que esta maior mobilização de cálcio seja 

responsável pelo aumento da contratilidade muscular induzida pela cafeína em estudos com 

humanos. A concentração sanguínea de cafeína em humanos aumenta de 10 para 70uM após a 

ingestão de 3 a 9 mg por kg de massa corporal de cafeína (GRAHAM, 2001). Estudos mais 
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recentes suportam a noção que concentrações micromolares de cafeína podem ocasionar um 

pequeno mas significativo aumento da potência (de 3 para 6%) na musculatura esquelética 

isolada (TALLIS et al. 2015). Contudo, o mecanismo na qual a concentração milimolar de 

cafeína aumenta a contratilidade muscular in vitro ainda não esta clara. 

Embora mecanismos locais tenham sido propostos para o aumento do desempenho 

muscular em resposta a cafeína, o mecanismo mais provável para tal efeito é a atuação da 

cafeína no sistema nervoso central (SNC), agindo como antagonista dos receptores de 

adenosina particularmente os receptores A1 e A2a (HAWKINS et al., 1988). Este bloqueio 

resultaria numa diminuição dos efeitos da adenosina no SNC, fazendo com que o corpo tenha 

uma maior estimulação do estado de alerta e diminuição da percepção de dor (ASTORINO et 

al., 2012). A adenosina, ao se ligar em seus receptores no SNC, inibe a liberação de 

neurotransmissores excitatórios e aumenta a liberação de neurotransmissores inibitórios, 

reduzindo a atividade locomotora, induzindo o sono, e reduzindo o estado de atenção. A 

cafeína, ao antagonizar tais efeitos, permite o aumento do estado de alerta e retardo da fadiga 

(GRAHAM, 2001). 

Como mencionado anteriormente,Guttierres et al. (2009) ao compararem o efeito de 

uma bebidacafeinadano salto vertical com jogadores de futebol antes e após uma 

partida,constataram uma melhora significativa em relação a bebida carboidratada após uma 

partida.Diaz et al. (2016) também constataram em seu estudo com atletas de Jiu-jitsu o 

aumento da potência muscular no SCM. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho demonstrou que a ingestão aguda decafeína melhorou de forma 

significativa a o desempenho do salto vertical em jogadores profissionais de futebol de 

campo. Assim,a cafeína podeser um auxílio ergogênico eficaz para a melhoria de desempenho 

de atletas que dependem de potência de membros inferiores em competições. Importante 

ainda ressaltar que a cafeína foi retirada da lista de substância proibidas pela agência mundial 

antidoping em 2004, sendo, portanto, um meio legal para melhoria de rendimento esportivo.  
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