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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi investigar as produções acadêmicas sobre os efeitos da 

suplementação aguda de cafeína sobre o desempenho em protocolos de sprints, 

discutindo assim os possíveis mecanismos de ação da cafeína em relação a exercícios de 

alta intensidade e curta duração. Foi realizado uma revisão sistemática nas bases, Lilacs, 

Bireme, Medline e Pubmed com critérios de inclusão, tais quais: estudos  experimentais 

(grupos controles e experimental); utilização de delineamento cego ou duplo cego; 

realização de ingestão aguda de cafeína ou bebidas contendo cafeína em dose conhecida  

e utilização de protocolos de sprints repetidos. Os resultados revelam que os possíveis 

efeitos da ingestão da cafeína sobre o desempenho não é consenso, tanto na dose 

utilizada, quanto na efetividade em protocolos de atividades de características 

anaeróbicas de curta duração. A utilização de protocolos variados em relação a 

diferentes modalidades, coletivas ou não, associando diferentes doses e outras 

substâncias, tempo de estimulo, intervalo de descanso e diferente número de repetições 

seria uma justificativa relevante para discrepância dos resultados entre os estudos. 

Conclui – se que os efeitos positivos da cafeína podem se dever a redução da fadiga, 

aumento da velocidade dos spints, melhora da potência de pico e capacidade de realizar 

mais sprints, supondo um possível beneficio da ingestão de cafeína sobre o desempenho 

em atividades de alta intensidade e curta duração como sprints repetidos. 
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INTRODUÇÃO 

Os resultados acirrados e os recordes por milésimos de segundos têm feito os atletas, 

técnicos e nutricionistas, buscarem por métodos e meios que melhore o desempenho. 

Somando aos diversos recursos a fim de potencializar o desempenho físico, destacam-se 

o uso de ergogênicos (SILVA; CAVAZZOTTO; QUEIROGA, 2014) Embora alguns 

suplementos sejam similares aos alimentos, em relação à quantidade de nutrientes 

fornecidos, outros têm a capacidade de aumentar o desempenho do atleta fornecendo ao 

organismo substâncias que fisiologicamente não fariam parte da sua demanda 

nutricional cotidiana.  

Os ergogênicos podem agir estimulando ou inibindo o sistema nervoso e muscular, 

aumentando ou reduzindo a massa corporal, provocando tanto resultados desejados 

quanto indesejados (MORAES et al., 2004; YOSHIDA et al., 1994). Um dos mais 

utilizados, em decorrência do fácil acesso e grande popularidade, é a cafeína (CAPUTO 

et al., 2012 e ALTERMANN et al., 2012). A cafeína (1,3,7 tri-metilxantina) é 

facilmente encontrada em produtos alimentares. Por exemplo, uma xícara de café de 

150 ml, contém 85 mg de cafeína; uma unidade de chocolate ao leite contém 29mg de 

cafeína; 180ml de achocolatado cerca de 4mg de cafeína; e os refrigerantes do tipo cola 

contém 18 mg de cafeína em 180 ml (ALTIMARI et al., 2006).  

 O interesse por tal ergogênico pode ser explicado pelos efeitos que a mesmo causa no 

organismo, relacionados à melhoria do desempenho. As metilxantinas são alcalóides 

que os mecanismos de ação envolvidos ocorrem principalmente no sistema nervoso 

central (SNC) (SOUSA e SUZUKI, 2014). Daly (2000) descreve os principais meios de 

ação da cafeína no organismo envolvendo: (a) o bloqueio dos receptores da adenosina, 

mas especificamente, A1 e A2, (b) a inibição das fosfodiesterases de nucleótidos 

cíclicos, (c) a sensibilização ao cálcio do canal modulado-ribose de cálcio de libertação 

do ADP cíclico associado com certas reservas intracelulares de cálcio, e (d) a inibição 

de receptores de GABAA. 

Estudos in vitro demonstraram que a cafeína reduz o limiar de excitabilidade e prolonga 

a duração do período ativo da contração muscular, inibindo a recaptação de cálcio e 

aumentando a oferta do mesmo no sarcoplasma, disponibilizando maior quantidade de 

cálcio para a contração muscular (BRAGA e ALVES, 2000). 
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A literatura apresenta diversos estudos relacionando a ingestão de cafeína e a melhoria 

do desempenho em exercícios físicos, especialmente os com características aeróbias 

(moderados de média e longa duração), documentando melhora no tempo de provas de 

corrida em 5000 (FONSECA et al., 2014) e 3200 metros (AZEVEDO et al., 2004) e 

retardando o inicio da fadiga (ALTIMARI et al., 2008).  Além disso, aumentou a 

capacidade de realizar trabalhos físicos em ciclistas durante atividade progressiva 

máxima (LEITÃO et al., 2010), além de efeitos positivos do tempo de reação simples 

com estímulos visuais e audiovisuais e a diminuição da percepção subjetiva de esforço 

(AGUIAR et al., 2012).  

Mais recentemente, alguns estudos tem demonstrado ação da cafeína na melhoria do 

desempenho em exercícios de força para diversos grupamentos musculares, tanto de 

membro inferior quanto de membro superior, apesar de não haver consenso acerca dos 

efeitos da ingestão de cafeína em exercícios de força. Tal fato pode ser evidenciado 

pelos diferentes protocolos experimentados, as doses utilizadas, tipos de exercícios e 

associação de outras substâncias (ANNUNCIATO et al., 2009, SILVA et al., 2014) 

Acredita-se que a cafeína possua mecanismos de ação central e periférica que podem 

desencadear importantes alterações metabólicas e fisiológicas, as quais melhoram a 

performance atlética. Existem pelo menos três teorias que visam explicar o efeito 

ergogênico da cafeína durante o exercício físico (ALTIMARI et al. 2006). 

A primeira teoria está relacionada ao efeito direto da cafeína em alguma porção do 

sistema nervoso central. Acredita-se ainda que a ação estimulante da cafeína no SNC 

envolve a estimulação do sistema nervoso simpático, aumentando a liberação e, 

conseqüentemente, a ação das catecolaminas. A segunda teoria pressupõe o efeito direto 

da cafeína sobre o músculo esquelético. Na terceira teoria, acredita-se que a cafeína gera 

um aumento na mobilização dos ácidos graxos livres nos tecidos e/ou nos estoques 

intramusculares, aumentando a oxidação das gorduras e reduzindo a oxidação de 

carboidratos (ALTIMARI et al. 2006). Contudo, o efeito da cafeína sobre a performance 

anaeróbia (alta intensidade e curta duração) ainda não esta claro, indicando a 

necessidade de novas pesquisas que forneçam informações visando esclarecer a 

verdadeira ação desta substância no desempenho anaeróbio (ALTERMANN et al., 

2012). 
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Uma forma frequente de avaliar o desempenho em atividades intermitentes de alta 

intensidade é por meio da realização de sprints repetidos. Quando praticamos esportes 

coletivos, é necessária a produção repetida de esforços máximos e submáximos, 

intercalados com intervalos breves de recuperação, entendendo por sprints ação de curta 

duração (10 segundos), intercaladas com períodos de recuperação (60-300 segundos) 

(GIRARD, MENDEZ-VILLANUEVA, BISHOP, 2011). Assim, tendo em vista que a 

importância do desempenho em sprints repetidos no desempenho esportivo e físico de 

atletas de diferentes modalidades esportivas, nossa proposta é investigar as produções 

acadêmicas que nos mostra o efeito da ingestão aguda de cafeína no desempenho em 

sprints repetidos. Além disso, o presente trabalha busca discutirmos possíveis 

mecanismos de ação da cafeína em relação a exercícios de alta intensidade e curta 

duração. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

TIPO DE PESQUISA  

Para a realização do presente artigo utilizou-se o método de revisão sistemática, 

buscando os dados em bases científicas sobre um tema específico, através da busca 

sistematizada de determinada informação.  

 

SISTEMA DE BUSCA DOS ARTIGOS 

A seleção dos artigo ocorreu nas bases de dados Lilacs, Bireme e periodicos Capes, 

através da combinação dos seguintes termos de busca: “caffeine” e “sprint”. Artigos 

adicionais puderam ser obtidos através da lista de referências dos artigos resultantes da 

busca no banco de dados.  

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DOS ARTIGOS  

Os critérios de inclusão dos trabalhos foram: estudos experimentais (grupos controle e 

experimental); utilização de delineamento cego ou duplo-cego; realização de ingestão 

aguda de cafeína ou bebidas contendo cafeína em dose conhecida; utilização de 

protocolo de sprints repetidos. Ao final do processo, foram utilizados 17 artigos que 

atenderam os critérios de inclusão; alguns artigos com as mesmas palavras chaves foram 

excluídos por não ter acesso livre, e só em forma de pagamento dos mesmos. 
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Tabela 1 - Apresentação sumaria dos estudos. 

Titulo  População  Dosagem  Resultados  

LEE et al. (2011) 14 homens treinados 6 mg/kg cafeína  Melhorias no desempenho nas fases iniciais de um protocolo 

de sprint 

STUART et al.(2005) 9 jogadores de rugby 6 mg/kg cafeína Aumento da velocidade de sprint, 0,5%, redução da fadiga. 

JORDAN et al. (2012) 17 jogadores homens 6 mg/kg cafeína  Beneficio para a melhoria da agilidade. 

KINGSLEY et al. (2014) 14 jogadores homens 

 

6 mg/kg cafeína  Carboidratos com cafeína resultou em melhor desempenho de 

sprint. 

ANDRADE-SOUZA et 

al.(2015) 

11 jogadores de futebol 

 

6 mg/kg cafeína A suplementação isolado e/ou combinado de CHO e CAF não 

é capaz de melhorar testes de desempenho. 

PATON et al. (2001) 

 

16 atletas masculinos 

treinados,  

6 mg/kg cafeína  A ingestão de cafeína no desempenho médio do sprint e na 

fadiga em 10 sprints foi insignificante. 

SCHNEIKER et al. (2006) 10 atletas da equipe do 

esporte do sexo masculino  

 6 mg/kg cafeína   Aumento do trabalho nos sprints no primeiro e segundo 

semestre CAF x CON, aumento na potência de pico média 

alcançada durante sprints. 

KIZZI et al. (2016) 8 homens ativos  6 mg/kg cafeína  Efeito significativo principal da condição, ataque, e um efeito 

de interação para a saída de potência de pico, potência média 

de saída, e dor percebida. 

LARA et al. (2015)a 14 nadadores do sexo 

masculino 

 

3 mg/kg cafeína 

 

Aumentou a altura no salto com contra e a força máxima 

durante o teste pega com a mão direita, reduziu o tempo 

necessário para completar os 50 m de natação e aumentou a 
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potência de pico. 

LARA et al. (2014)b 18 mulheres jogadoras de 

futebol  

3 mg/kg cafeína A velocidade média de pico de funcionamento durante o teste 

de sprint, aumentou a distância total percorrida, o número de 

ataques sprints e a corrida de longa distância. 

EATON et al. (2015) 8 atletas homens 3 mg/kg cafeina 

 

A combinação de cafeína e EAA pode atenuar a fadiga central 

e realizar mais trabalho durante o exercicio de sprint 

repetidos. 

COSO et al. (2013)a 16 jogadoras de rugby 3 mg/kg cafeína A ingestão de cafeina aumenta consideravelmente o 

desempenho no sprint. 

COSO et al. (2012) b 9 jogadores de futebol 3 mg/kg cafeína Aumento da velocidade média durante o sprint. 

GLAISTER et al. (2012) 

 

17 homens bem treinados.   As doses de cafeína de 

2, 4, 6, 8, e 10 mg/kg 

massa corporal 

Não tem efeito sobre o desempenho em Sprint de curta 

duração no ciclismo, independentementeda dose utilizada. 

GWACHAM et al. (2012) 20 jogadores de futebol 120 mg Não melhorou tempos de sprint repetidos ou potência 

anaeróbia. 

GANT et al. (2010) 15 jogadores de futebol  3,7 mg/kg cafeína Melhora no desempenho em sprints, altura no contra 

movimento de salto. CAF em relação ao CON. 

PATON et al.(2010) 9 ciclistas homens Cafeína (240 mg) Melhora o desempenho em atividades de sprint repetido. 

CON- grupo controle 

CAF- grupo cafeína 
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Ao analisar a tabela 1, identificamos que alguns autores optaram por utilizar a dose de 

6mg/kg de cafeína, oito artigos dos dezessete encontrado, dois autores (ANDRADE-

SOUZA et al. 2015,  PATON et al. 2001)  não apresentaram resultados positivos para a 

suplementação de CAF. No estudo de Andrade-Souza et al. (2015) com 11 jogadores de 

futebol, o mesmo não mostrou efeito quando suplementação isolada e / ou combinado 

de CHO, não sendo capaz de melhorar desempenho em testes relacionados ao futebol, 

quando o atleta já havia realizado uma sessão de treino anterior.  Corroborando com tais 

achados Paton et al. (2001) demonstra que o efeito da ingestão de CAF foi 

insignificante para a população de 16 atletas no protocolo de sprints de 20m na corrida. 

 Dos oito artigos que usaram a mesma dose de cafeína (6mg/kg), seis apresentaram 

algum tipo de resultado significativo para a suplementação, sendo descritos como 

aumento da velocidade nos sprints, redução da fadiga (STUART et al. 2005), melhora 

na agilidade de jogadores de futebol (JORDAN et al. 2012), melhora o desempenho em 

sprints da mesma população (KINGLEY et al. 2014). Lee e colaboradores (2011) 

relataram melhorias nas fases iniciais de um protocolo de exercício de sprints em um 

ciclo ergômetro, o atleta deveria executar 12 sprints com 4s de duração e intervalos 

ativos de 20s ou 90s, dependendo principalmente se o tempo fornecido para a 

restauração de energia é suficiente durante o intervalo de recuperação. Outros resultados 

positivos foram encontrados por Schneiker et al. (2006), com melhora na potência de 

pico e no desempenho da capacidade intermitente e por Kizzi  et al. (2016)  com 

redução no tempo de sprints de corrida. 

Apenas um estudo encontrado utilizou varias doses de cafeína, em um mesmo grupo, 

avaliando os possíveis efeitos, porem não foi relatado o efeitos positivos da 

suplementação independente da dose, esta foi a conclusão de Glaister et al. (2012), 

quando avaliaram o efeito cafeína em 17 homens bem treinados, sobre um protocolo de 

sprints em uma bicicleta de frenagem eletromagnética. 

 

Os outros nove artigos que usaram doses variadas de cafeína, cinco utilizaram a dose de 

3mg/kg de cafeína, sendo consenso entre eles os efeitos positivos da mesma. Lara et al. 

(2015) ressaltam os resultados encontrados em 14 nadadores, com aumento na potência 

de pico e diminuição no tempo para concluir o sprint de 50m. Em outro estudo, Lara et 

al.(2014) utilizaram 18 jogadoras de futebol  e verificaram aumento da distancia total 

percorrida e melhora da velocidade média em sprints. Os achados de Eaton et al. (2015) 
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sugerem que a cafeína pode atenuar a fadiga central, resultando na maior produção de 

trabalho e pico de velocidade na corrida. 

Levando em consideração as metodologias dos artigos utilizados para essa revisão, a 

aplicação dos sprints repetidos marca presença em diferentes esportes coletivos. A 

maior parte dos estudos avaliou atletas de futebol (GANT et al, 2010; JORDAN et al, 

2012; KINGSLEY et al. 2014;  COSO et al. 2012; LARA et al, 2014; GWACHAM et 

al. 2012). A maior parte utilizou indivíduos do sexo masculino, sendo que apenas o 

estudo de Lara et al. (2014)  investigou a suplementação em jogadoras de futebol. Neste 

estudo, foi aplicado teste de velocidade máxima, realizando 7 sprints de 30 metros, com 

30s de recuperação ativa entre as repetições e a velocidade média de pico de 

funcionamento durante o teste de sprint, apresentando resultado significativo 

aumentando a distância total percorrida durante o jogo pelas atletas e melhora no 

desempenho físico. Coso et al.(2012) apresentam a mesma metodologia de Lara et 

al.(2014), mas avaliando indivíduos do sexo masculino, mostrando que a  bebida 

energética aumentou o número de sprints durante todo o jogo. Outros autores trazem 

testes de 5 a 10 sprints, entre 10 a 30 metros com intervalos de 10 a 30 segundos de 

recuperação. Gwacham et al. (2012) explicam a relação do intervalo para acumulo de 

energia, onde cada um dos respectivos sprints estava mais lentos, com menos potência 

anaeróbia sendo produzida. 

 

Como forma de avaliação no ciclismo Paton et al. (2010) analisaram os efeitos da goma 

de mascar com cafeína sobre a fadiga e a resposta hormonal durante o desempenho de 

sprints. A suplementação resultou em um aumento de 12% na testosterona em sessões 

de exercício, enquanto a resposta do cortisol no grupo que recebeu cafeína caiu em 

relação ao placebo. As respostas à testosterona também está relacionadas ao estímulo 

mecânico do músculo, ou seja, protocolos que envolvem exercício com uma maior 

quantidade de massa muscular activa, com maior carga (maior tempo sob tensão ou 

força) provocam uma maior resposta à testosterona (KRAEMER E RATAMESS 2005).  

Inúmeros mecanismos potenciais existem para explicar os efeitos positivos sobre o 

desempenho em exercícios de alta intensidade e curto prazo, incluindo o antagonismo 

da adenosina, a estimulação catecolaminas e acoplamento excitação-contração muscular 

melhorada. Uma área de interesse particular são os efeitos da cafeína sobre o ambiente 

hormonal (LIN et al. 1997; LOVALLO et al. 2005), e em particular o seu efeito sobre 

os hormônios esteróides anabólicos. 
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Em um estudo recente, utilizando um programa de treinamento de circuito de uma hora 

de duração, a cafeína foi utilizada para elevar a testosterona em comparação com um 

tratamento de placebo e em doses elevadas, aumentando o cortisol (BEAVEN et al, 

2008). Esta resposta é de interesse dos atletas entendendo a testosterona como um 

hormônio primeiramente anabólico, sendo seu aumento ligado ao ganho de força 

muscular. Por outro lado também há evidências de que os aumentos agudos de 

testosterona em homens têm o potencial para aumentar a produção de força muscular 

através de efeitos sobre o sistema nervoso (KRAEMER; RATAMESS 2005) sendo 

assim a melhorada eficiência no desempenho do sprint. Lee et al. (2011) realizaram um 

protocolo de sprints  com 20 ou 90s de intervalos de recuperação ativa a 60-70 rpm 

mostrando que a cafeína pode melhorar o desempenho no exercício, dependendo 

principalmente se o tempo suficiente é fornecido. 

 

CONCLUSÃO 

A partir dos estudos avaliados, é possível ressaltar que os efeitos da ingestão de cafeína 

sobre o desempenho ainda não é consenso, tanto na dose utilizada quanto na efetividade 

em protocolos de atividades de características anaeróbicas de curta duração, no caso 

sprints. A utilização de protocolos variados em relação a diferentes modalidades, 

coletivas ou não, associando diferentes doses e outras substâncias, tempos de estimulo, 

intervalo de descanso e diferente número de repetições seria uma possível justificativa 

para discrepância dos resultados entre os estudos. Foram observados apenas dois 

protocolos utilizando o sexo feminino, mostrando melhora da velocidade média em 

sprints, aumento da distância total percorrida e melhora considerável do desempenho. 

Os efeitos positivos da cafeína podem se dever a redução da fadiga, aumento da 

velocidade dos sprints, melhora da potência de pico e capacidade de realizar mais 

trabalho em sprints. Tais dados sugerem para um possível benefício da ingestão de 

cafeína sobre o desempenho em atividades de alta intensidade e curta duração como 

sprints repetidos.  
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