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RESUMO 

A cafeína é um estimulante amplamente utilizado pelas suas propriedades ergogênicas. A 

ação farmacológica da cafeína, consiste no antagonismo dos receptores adenosinérgicos 

A1 e A2A. O antagonismo desses receptores promove efeitos no sistema nervoso central 

(SNC) e no sistema nervoso periférico que reduzem a dor, a percepção de esforço, e 

aumentam o recrutamento motor. Os receptores adenosinérgicos tem sido proposto como 

mecanismo, pelo qual a cafeína exerce seu efeito ergogênico e anti-inflamatório. O perfil 

plasmático de citocinas tem sido empregado por vários grupos de pesquisa como 

biomarcadores de recuperação ao exercício. Alguns estudos acerca do efeito anti-

inflamatório da cafeína, tem foco em modelo in vitro. No entanto, modelos in vivo têm 

sido negligenciados. Considerando que os mecanismos pela qual a cafeína exerce sua 

atividade protetora neuromuscular são pouco explorados, bem como, que a idade e o 

momento da administração da cafeína podem impactar no seu efeito ergogênico. O 

objetivo deste estudo, foi investigar o efeito citoprotetor e anti-inflamatório da cafeína. 

Assim como, também avaliar o efeito ergogênico da cafeína em camundongos C57BL/6, 

machos entre 3 e 7 meses de idade, submetidos a um teste de esforço físico máximo após 

30 min da administração da cafeína (6 mg/kg; intraperitoneal). Os animais que receberam 

cafeína atingiram velocidades mais altas e permaneceram mais tempo no desafio da 

esteira, quando comparados com os animais que receberam o veículo. Posteriormente, 

para determinar se a administração da cafeína em 30 min estava no pico no momento do 

teste, investigamos a farmacocinética da cafeína em camundongos C57BL/6, machos com 

3 meses de idade, no estado de repouso e em outro grupo de animais após terem sido 

submetidos a 30 min na esteira rolante. Este desenho experimental teve a finalidade de 

ativar o sistema nervoso simpático. Assim, demonstramos que em ambos os grupos o pico 

plasmático da cafeína, nas regiões encefálicas (estriado, córtex pré-frontal e hipocampo) 

e músculos esqueléticos (quadríceps e tibial anterior) foi de 15 min. Demonstramos, 

ainda, que a distribuição da cafeína nos tecidos difere significativamente. Nos 

camundongos submetidos a atividade física a concentração da cafeína calculada em 

pmol/mg de tecido foi: córtex pré-frontal=2179; hipocampo=485; estriado=282; 

quadríceps=756 e tibial anterior=264; revelando uma concentração da cafeína quase 8 

vezes maior no córtex pré-frontal em relação ao estriado e cerca de 3 vezes maior no 

quadríceps em relação ao tibial anterior. Prosseguindo, com o intuito de verificar o efeito 

citoprotetor e anti-inflamatório da cafeína, utilizamos um modelo de inflamação em 

camundongos suíços, machos com 3 meses de idade que foram divididos em 4 grupos. 

Cada grupo recebeu uma dose intraperitoneal de salina ou cafeína (6 mg/kg) e 15 min 

após receberam salina ou lipopolissacarídeo bacteriano (LPS; 0,33 mg/kg). A seguir a 

expressão de genes relacionados com a resposta inflamatória, os receptores 

adenosinérgicos, biogênese mitocondrial e metabolismo muscular foram avaliados no 

quadríceps 24 h após a indução de inflamação. Observou-se que a expressão do gene Il1-

β aumentou nos animais tratados com LPS, revelando um estado inflamatório e que a 

cafeína apresentou uma resposta anti-inflamatória caracterizada pelo aumento da 

expressão dos genes de Il-13. A cafeína, também inibiu a expressão dos genes ASC1 e 

caspases-1, principais componentes do inflamassoma. Ainda, a cafeína modulou, 

positivamente, a expressão do gene do receptor de adenosina Adora2. Quando avaliado 

os genes relacionados a biogênese mitocondrial (Pgc-1α e Ampk), a administração de LPS 

e de cafeína, separadamente, reduziram a expressão genica de Pgc-1α, efeito que foi 

potenciado no tratamento em conjunto (LPS + cafeína). Em relação a Ampk, o tratamento 

com LPS promoveu a expressão do gene Ampk, que foi prevenido pelo pré-tratamento 

com cafeína. Em conclusão, nossos resultados sugerem que o efeito ergogênico da 

cafeína, uma única dose, ocorre independentemente da idade. Ao utilizar a cafeína, 



  

devemos dar atenção ao seu pico de ação. Sugerimos que a cafeína melhorou o 

desempenho, possivelmente, por ativar o SNC via antagonismo do receptor A2A. Ainda, 

indicamos que o pré-tratamento, com uma dose única de cafeína, pode apresentar uma 

ação protetora muscular, modulando a resposta inflamatória muscular. 
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ABSTRACT 

Caffeine is a widely used stimulant for its ergogenic properties. The pharmacological 

action of caffeine consists in the antagonism of adenosinergic A1 and A2A receptors. The 

antagonism of these receptors promotes effects on the central nervous system (CNS) and 

on the peripheral nervous system that reduce pain, exertion perception, and increase 

motor recruitment. Adenosinergic receptors have been proposed as a mechanism by 

which caffeine exerts its ergogenic and anti-inflammatory effect. The plasma cytokine 

profile has been used by several research groups as exercise recovery biomarkers. Some 

studies on the anti-inflammatory effect of caffeine focus on an in vitro model. However, 

in vivo models have been neglected. Considering that the mechanisms by which caffeine 

exerts its neuromuscular protective activity are poorly explored, as well as that age and 

timing of caffeine administration may impact its ergogenic effect. The aim of this study 

was to investigate the cytoprotective and anti-inflammatory effect of caffeine. As well as 

evaluating the ergogenic effect of caffeine in C57BL/6 mice, males between 3 and 7 

months of age, submitted to a maximum physical exertion test 30 min after caffeine 

administration (6 mg/kg; intraperitoneal). Animals that received caffeine achieved higher 

speeds and stayed longer on the treadmill challenge when compared to animals that 

received the vehicle. Subsequently, to determine whether caffeine administration within 

30 min was at its peak at the time of testing, we investigated the pharmacokinetics of 

caffeine in 3-month-old male C57BL/6 mice in the resting state and in another group of 

animals after having been subjected to 30 min on the treadmill. This experimental design 

was intended to activate the sympathetic nervous system. Thus, we demonstrate that in 

both groups the plasma caffeine peak, in the brain regions (striatum, prefrontal cortex and 

hippocampus) and skeletal muscles (quadriceps and tibialis anterior) was 15 min. We also 

demonstrate that the distribution of caffeine in tissues differs significantly. In mice 

submitted to physical activity, the caffeine concentration calculated in pmol/mg tissue 

was: prefrontal cortex=2179; hippocampus=485; striated=282; quadriceps=756 and 

tibialis anterior=264; revealing a concentration of caffeine almost 8 times higher in the 

prefrontal cortex compared to the striatum and about 3 times higher in the quadriceps 

compared to the tibialis anterior. Continuing, in order to verify the cytoprotective and 

anti-inflammatory effect of caffeine, we used a model of inflammation in Swiss mice, 3-

month-old males that were divided into 4 groups. Each group received an intraperitoneal 

dose of saline or caffeine (6 mg/kg) and 15 min later received saline or bacterial 

lipopolysaccharide (LPS; 0.33 mg/kg). Next, the expression of genes related to the 

inflammatory response, adenosinergic receptors, mitochondrial biogenesis and muscle 

metabolism were evaluated in the quadriceps 24 h after inflammation induction. It was 

observed that the expression of the Il1-β gene increased in animals treated with LPS, 

revealing an inflammatory state and that caffeine presented an anti-inflammatory 

response characterized by increased expression of the Il-13 genes. Caffeine also inhibited 

the expression of ASC1 and caspases-1 genes, the main components of the 

inflammasome. In addition, caffeine positively modulated the expression of the Adora2 

adenosine receptor gene. When the genes related to mitochondrial biogenesis (Pgc-1α and 

Ampk) were evaluated, the administration of LPS and caffeine, separately, reduced the 

gene expression of Pgc-1α, an effect that was enhanced in the combined treatment (LPS 

+ caffeine). Regarding Ampk, LPS treatment promoted the expression of the Ampk gene, 

which was prevented by pretreatment with caffeine. In conclusion, our results suggest 

that the ergogenic effect of caffeine, a single dose, occurs regardless of age. When using 

caffeine, we must pay attention to its peak of action. We suggest that caffeine improved 

performance, possibly by activating the CNS via A2A receptor antagonism. Furthermore, 



  

we indicate that pretreatment, with a single dose of caffeine, may have a muscle protective 

action, modulating the muscle inflammatory response. 

 

 

Keywords: caffeine, performance, lipopolysaccharide, inflammation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Cafeína – Consumo, absorção, farmacocinética e depuração 

 

A cafeína (1,3,7-trimetilxantina, peso molecular 194,2) é o composto psicoativo 

mais consumido no mundo; os consumidores habituais constituem 80 % ou mais da 

população (GILBERT, 1984). Após seu isolamento químico em 1819 e produção sintética 

em 1895, a cafeína também foi usada em vários medicamentos prescritos e sem receita 

(WALDVOGEL, 2003). A exemplo, a cafeína é combinada com uma variedade de 

medicamentos anti-inflamatórios não esteroides para amplificar a potência 

antinociceptiva e reduzir os efeitos colaterais (GRANADOS-SOTO; CASTAÑEDA-

HERNÁNDEZ, 1999). A cafeína também é usada sozinha para tratar condições como 

dores de cabeça, depressão respiratória em neonatos, hipotensão pós-prandial e obesidade 

(SAWYNOK, 1995). A cafeína é utilizada por via venosa na forma de citrato de cafeína 

como estimulante do sistema nervoso central (SNC) no tratamento de neonatos 

prematuros, em associação a benzoato de sódio para tratamento da cefaleia e, associada 

a anti-inflamatórios (GOLDSTEIN et al., 2006; SCHMIDT et al., 2006)  

A cafeína pode ser extraída de mais de 60 espécies de plantas e encontra-se 

presente em diversos alimentos. As principais fontes de cafeína são: café, refrigerantes, 

bebidas energéticas, carboidratos em gel, chocolates e outras bebidas esportivas, além de 

diferentes formas farmacêuticas.  O café é a infusão contendo cafeína mais consumida, 

onde sua concentração pode variar conforme o modo de preparo (Tabela 1) (HARLAND, 

2000). 

Tabela 1- Conteúdo de cafeína em diversas bebidas 

Produto Volume Cafeína Cafeína em 100 mL 

Café expresso  60 mL 70 mg 117 mg 

Café instantâneo 150 mL 66 mg 44 mg 

Café filtrado 150 mL 74 mg 49 mg 

Chá verde 240 mL 30 mg 13 mg 

Coca Cola 350 mL 46 mg 13 mg 

Chimarrão 150 mL 25 mg 17 mg 

Fonte: Adaptado de Harland F. Barbara (HARLAND, 2000). 
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A cafeína é um composto farmacologicamente ativo de rápida absorção e com 

vários efeitos na maioria dos tecidos e órgãos do corpo: gastrointestinal, cardiovascular, 

SNC, renal, muscular e respiratório (BENOWITZ, 1990; JAMES, 2011; LEONARD; 

WATSON; MOHS, 1987). A cafeína administrada pela via oral, em humanos, é 

rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal e sua absorção completa se dá cerca de 

60 min após sua ingestão. A constante de velocidade de absorção da cafeína é influenciada 

pelas propriedades físico-químicas da formulação e da dose. Por exemplo, a absorção da 

cafeína é mais rápida numa goma de mascar do que numa cápsula, ou no café (BONATI 

et al., 1982; KAMIMORI et al., 2002). Sua ligação a proteínas plasmáticas, 

principalmente à albumina, é de 10 % a 35 % e o volume de distribuição é de 0,6-0,7 

L.kg-1 (SAWYNOK; YAKSH, 1993). É importante ressaltar que uma taxa mais rápida de 

absorção desse fármaco, pode resultar em efeitos mais precoces, mas não necessariamente 

de maior magnitude. Após a ingesta oral crescente de 50 a 200 mg, as concentrações 

plasmáticas de cafeína aumentam de forma dose-dependente (KAMIMORI et al., 2002). 

Existe uma relação linear entre a dose de cafeína e o pico de concentração plasmática para 

doses do composto variando de 1 a 10 mg/kg (BONATI et al., 1982) . 

Quando administrada agudamente, a cafeína, pode induzir hipertensão, arritmias, 

aumento dos níveis plasmáticos de catecolamina, aumento da produção de urina, secreção 

de ácido gástrico e alterações no humor e nos padrões de sono (BENOWITZ, 1990; 

JAMES, 2011; LEONARD; WATSON; MOHS, 1987). Contudo, ainda não existe uma 

clara evidência de que o consumo exagerado de cafeína cause algum risco significativo 

para a saúde em indivíduos saudáveis, pois ainda que a cafeína aumente o metabolismo 

lipídico e a função endotelial, como proposto, os relatos ainda são contraditórios sobre se 

ocorre ou não aumento do risco de doença coronariana (TAVARES; SAKATA, 2012). 

Estas discrepâncias estão, principalmente, relacionadas à grande variabilidade da 

concentração plasmática atingida da cafeína em diversos indivíduos após a administração 

de uma dose idêntica do composto (GRAHAM; GRAHAM; SPRIET, 1995; SKINNER 

et al., 2010). A presença de determinados polimorfismos genéticos, a ativação ou inibição 

metabólica do citocromo P450 1A2 (CYP1A2), o sexo, o peso corporal, e a existência de 

hepatopatia são alguns dos fatores que determinam a variabilidade na farmacocinética da 

cafeína  (SAWYNOK, 2011). 
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A excreção da cafeína em humanos se dá predominante pela urina com uma 

cinética de eliminação do tipo Michaelis-Menten seguindo uma cinética de primeira 

ordem através do CYP1A2 hepático (GU et al., 1992; PURI; HEARD; MONRO, 2020). 

O CYP1A2 metaboliza a cafeína majoritariamente (em torno de 95 %) por desmetilação 

transformando-a em paraxantina (85 %), teobromina (10 %) e teofilina (5 %). O 

remanescente da cafeína é metabolizada pelo CYP1A2 em monoxantinas (SAWYNOK; 

YAKSH, 1993). A meia-vida de eliminação da cafeína é de aproximadamente três a cinco 

horas, sendo a paraxantina o metabólito dominante em humanos. A paraxantina aumenta 

no plasma em concentrações dez vezes maiores que as da teofilina ou da teobromina, e 

permanece aumentado no plasma após oito a dez horas da uma ingestão da cafeína 

(SAWYNOK; YAKSH, 1993).  

 A cafeína é também excretada inalterada na urina de humanos e de roedores em 

baixos percentuais (2 % a 5 % da dose de cafeína administrada). A baixa excreção da 

cafeína na urina é explicada pela quase completa reabsorção (98 %) no túbulo renal. 

(HECKMAN; WEIL; GONZALEZ DE MEJIA, 2010).  

Apesar do fato de a cafeína estar presente nas dietas da maioria das pessoas, 

mesmo não sendo considerada um nutriente essencial e nem necessária para preservar a 

saúde, sua ingestão no intuito de melhorar o desempenho atlético tem levado a incluir o 

fármaco nas dietas (APPLEGATE, 1999). 

A intoxicação pela cafeína ocorre raramente, sendo os consumidores que utilizam 

a substância em excesso, e os que possuem maior sensibilidade, os mais vulneráveis aos 

seus efeitos. Dentre estes efeitos, podemos citar insônia, nervosismo, irritabilidade, 

dependência, ansiedade, taquicardia, sensação de zumbido no ouvido, distúrbios visuais 

parecendo faíscas no ar, dores de cabeça, cansaço, incapacidade de concentração (causada 

também por interrupção repentina da substância), prejuízo na memória, tensão muscular 

crônica (tremor, trepidez e palpitações), náuseas e desconforto gastrintestinal, podendo 

este último ser agravado caso o indivíduo já apresente tendência para úlcera ou gastrite, 

devido ao aumento da secreção gástrica provocada pela substância (CAPPELLETTI et 

al., 2018). Em alguns casos, pode resultar até mesmo em sangramento gastrintestinal, 

sendo as concentrações sanguíneas de 80 a 100 mg/L de cafeína consideradas letais para 

humanos, que poderiam ser alcançadas com a ingestão de, aproximadamente, 10 gramas 

de cafeína o que corresponderia a cerca de 200 cafés expressos fortes (CAPPELLETTI et 
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al., 2018). Como outros efeitos colaterais, podemos citar ainda o aumento da temperatura 

corporal, devido ao seu efeito termogênico e em razão da inibição do hormônio 

antidiurético; a cafeína aumenta a diurese resultando no balanço eletrolítico negativo com 

potencialização da excreção de cálcio e magnésio da urina, pode ocorrer a desidratação 

durante uma competição prejudicando o desempenho do participante (GRAHAM; 

HIBBERT; SATHASIVAM, 1998; GREER; MCLEAN; GRAHAM, 1998).  

A ingestão de uma xicara de café expresso, equivalente a 70 mg/cafeína, produz 

picos de concentração plasmática de 5 a 10 μmol/L de cafeína (CARRILLO; BENITEZ, 

2000). As doses de cafeína empregadas com objetivos ergogênicos, melhoria de 

desempenho, podem variar entre 3 a 9 mg/kg de massa corporal (STEAR et al., 2010). 

Estas doses, em seres humanos, induzem concentrações plasmáticas de cafeína entre 20 

e 70 μmol/L ( Figura 1), com uma meia vida útil entre 2,5-10 h. (GRAHAM; GRAHAM; 

SPRIET, 1995; SOEREN; GRAHAM, 1998). Sendo uma dose oral de 6 mg/kg muito 

utilizada e reconhecida na literatura por melhorar a capacidade física e o desempenho 

cognitivo em seres humanos (CONNELL et al., 2016; STEAR et al., 2010; TALLIS et 

al., 2012). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Concentração de cafeína plasmática 

durante exercício até a exaustão. 

Os participantes ingeriram cafeína em diferentes 

doses de 3 a 9 mg/kg. Posteriormente as 

concentrações plasmáticas do fármaco foram 

mensuradas. Figura adaptada (GRAHAM; 

GRAHAM; SPRIET, 1995).
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1.2 Cafeína: Farmacodinâmica 

 

A cafeína é um fármaco antagonista competitivo e não seletivo dos receptores de 

adenosina. A ação farmacológica da cafeína consiste no bloqueio dos receptores 

purinérgicos (FREDHOLM, 1980). 

Existem quatro tipos de receptores purinérgicos, denominados A1, A2A, A2B e A3, 

os quais são diferentes quanto a afinidade pela adenosina e pela cafeína, estruturas 

moleculares, distribuição tecidual e perfil farmacológico (BOREA et al., 2018; 

FREDHOLM et al., 2011). Os receptores A1 e A2A apresentam alta afinidade pela 

adenosina, enquanto os receptores A2B e A3 são de baixa afinidade (RIBEIRO; 

SEBASTIÃO; DE MENDONÇA, 2003). 

A adenosina é um nucleotídeo presente nos meios intra e extracelular, constituído 

de adenina e ribose. A adenosina possui sua disponibilidade controlada, devido ao papel 

neuromodulador que exerce (CUNHA, 2001; LATINI; PEDATA, 2001). A adenosina 

após ligar se ao seu receptor, promove a excitação ou inibição de diferentes neurônios, 

modulando seus neurotransmissores (dopamina, acetilcolina, serotonina, GABA entre 

outros). Por exemplo, no estriado a ativação do receptor A2A, leva a uma inibição da 

liberação de GABA. O metabolismo da adenosina é regulado, principalmente, através da 

hidrólise dos nucleotídeos de adenina (trifosfato/difosfato/monofosfato de adenosina) e 

alterações na concentração intracelular de adenosina influenciam sua concentração 

extracelular, devido a presença de transportadores bidirecionais específicos para a 

adenosina (FREDHOLM et al., 2005; LATINI; PEDATA, 2001). 

Dentre os receptores adenosinérgico, os receptores A1 possuem uma grande 

afinidade com a cafeína, exibem a maior abundância no SNC e com alta densidade no 

córtex cerebral, hipocampo, cerebelo, tálamo, tronco cerebral e medula espinhal 

(FREDHOLM et al., 1999, 2011). Adicionalmente, este receptor é amplamente expresso 

em tecidos periféricos tais como, vasos deferentes, testículos, tecido adiposo, estômago, 

rins, hipófise, adrenais, coração, aorta, fígado, olhos e bexiga (RALEVIC, V; 

BURNSTOCK, 1998). A ativação dos receptores adenosinérgicos do tipo A1 promove 

efeitos inibitórios mediados pela ativação da proteína G inibitória (Gi) que reduz as 

concentrações de AMPc, inibindo as vias dependentes desta molécula sinalizadora 

(FREISSMUTH; SELZER; SCHUTZ, 1991; LONDOS; COOPER; WOLFF, 1980). 
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Por outro lado, os receptores A2A que, também possuem alta afinidade com a 

cafeína, apresentam sua distribuição bastante restrita no SNC, ocorrendo no estriado, 

núcleo accumbens e tubérculo olfatório (FREDHOLM et al., 1999). Sua ocorrência nos 

tecidos periféricos inclui células do sistema imune, olhos, músculo esquelético, coração, 

útero, bexiga, plaquetas e células do sistema endoteliais (DIXON et al., 1996; ONGINI; 

FREDHOLM, 1996). A ativação dos receptores adenosinérgicos do tipo A2A, desencadeia 

uma resposta antagônica àquela dos receptores do tipo A1, visto que o receptor está 

associado a uma proteína G estimulatória (Gs), a qual proporciona o aumento dos níveis 

intracelulares de AMPc (KESSEY; MOGUL, 1998). Sua co localização com os 

receptores dopaminérgicos D2/D3, no estriado, formando heterodímeros, é crucial na 

modulação da função motora (CANALS et al., 2003; FUXE et al., 2003; VOLKOW et 

al., 2015) 

Os receptores A2B apresentam uma baixa afinidade pela cafeína (FREDHOLM et 

al., 1999) e baixa densidade no SNC, nos pulmões, vasos deferentes e hipófise (GESSI et 

al., 2005; REES; SCANLON; HAM, 2003; ZHONG et al., 2005). Uma alta densidade 

deste receptor é encontrada no intestino grosso e bexiga (YAAR et al., 2005). Assim como 

os receptores A2A, os receptores A2B são acoplados a proteína Gs, promovendo o aumento 

dos níveis de AMPc (BRUNDEGE; DUNWIDDIE, 1997).  

O subtipo de receptores A3, foram os últimos receptores adenosinérgicos descritos 

e, apresentam uma baixa afinidade pela cafeína (FREDHOLM et al., 1999). No cérebro, 

são encontrados em densidade moderada no cerebelo e hipocampo e com baixa densidade 

no restante do cérebro (FREDHOLM et al., 2005). Outros órgãos, tais como, testículos, 

fígado, útero, pulmões, rins, placenta, coração, bexiga e baço também expressam os 

receptores A3 e a sua ativação inibe a produção de AMPc (RALEVIC, V; BURNSTOCK, 

1998).  
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Tabela 2- Receptores de adenosina humanos 

Receptores Gene 

Humano 

Proteína G Localização 

Receptor de 

adenosina A1 

ADORA1 Gi,o  Distribuição ampla: 

alta nos nervos, coração, rim e 

tecido adiposo. 

Receptor de 

adenosina A2A 

ADORA2A Gs/olf Distribuição ampla: 

muito alto nos gânglios da base; 

alto nos nervos, 

vasos sanguíneos e células 

imunológicas. 

Receptor de 

adenosina A2B 

ADORA2B Gs Distribuição ampla, mas 

abundância geralmente baixa. 

Receptor de 

adenosina A3 

ADORA3 Gi/o Distribuição restrita, variando em 

diferentes espécies: alto em 

mastócitos. 
Fonte: Adaptado de Jiang-Fan Chen et. al. (CHEN; ELTZSCHIG; FREDHOLM, 2013). 

 

 

A adenosina através de vasodilatação, via dependente da síntese de óxido nítrico 

contribui para o aumento do fluxo sanguíneo muscular, proporcionando o suprimento 

adequado de oxigênio e nutrientes essenciais para a contração muscular (HELLSTEN et 

al., 1998). Assim, a adenosina produzida pela musculatura esquelética a partir do AMP 

no sarcoplasma e no espaço intersticial do músculo durante as contrações, atua como um 

'hormônio local', ligando-se aos receptores de adenosina presentes na membrana de 

células adjacentes. Desta forma, a adenosina intersticial pode contribuir, 

significativamente, tanto para a regulação do metabolismo dos carboidratos musculares, 

quanto pelo ajuste do fluxo sanguíneo local em resposta às necessidades energéticas 

impostas por um determinado grau de atividade contrátil da célula muscular (HESPEL; 

RICHTER, 1998). 

Estudos imuno histoquímicos realizados em músculo esquelético humano, 

detectou que os três dos quatro tipos de receptores de adenosina estavam localizados em 

células vasculares que perfundem o tecido muscular esquelético. Entretanto, apenas os 

receptores A2A e A2B foram observados na membrana plasmática e no citosol do músculo 

esquelético, sendo a marcação citoplasmática do subtipo A2A, ligeiramente mais intensa 

nas fibras do tipo I do músculo, enquanto que a marcação do subtipo A2B, estava quase 

ausente nestas fibras (LYNGE; HELLSTEN, 2000). Cabe ressaltar ainda, que em modelo 

in vivo o tratamento com agonistas seletivos do receptor A1 promoveu o aumento da 
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captação de glicose pelo músculo esquelético quando estimulado pela insulina ou pela 

contração muscular, demonstrando, assim, a participação da adenosina no controle do 

metabolismo muscular (CHALLISS; RICHARDS; BUDOHOSKI, 1992; DERAVE; 

HESPEL, 1999). Por outro lado, a ativação dos receptores A1 pela adenosina, diminui a 

liberação do neurotransmissor acetilcolina na junção neuromuscular e, como 

consequência, a inibição da entrada de Ca2+ (SILINSKY, 2004). Já a ativação dos 

receptores A2A, facilita a liberação de acetilcolina das terminações nervosas motoras por 

meio da mobilização alternativa dos reservatórios de Ca2+ (CORREIA-DE-SÁ; 

TIMÓTEO; RIBEIRO, 2000). 

 

 

 

1.3 Cafeína: Agente ergogênico 

 

 O homem sempre buscou meios extrínsecos para melhorar o desempenho atlético, 

além das vantagens conferidas pelo treinamento sistemático e dotação genética favorável. 

Tentativas de melhorar o desempenho não é novidade. Os antigos atletas olímpicos 

gregos comiam cogumelos, pois acreditavam que ajudaria a alcançar a vitória nas 

competições. Essa busca sem fim é impulsionada, principalmente, pela natureza cada vez 

mais competitiva dos esportes que tanto alimenta, quanto é alimentada pelo desejo de 

atletas por uma melhora do desempenho. 

 O campo de ajudas ergogênicas se expandiu tremendamente nos últimos anos. A 

palavra ergogênico é derivada das palavras gregas: ergo (trabalho) e gen (produção). 

Assim, o intuito da utilização de ergogênicos é aumentar o desempenho físico, prevenindo 

ou retardando a fadiga (MAGKOS; KAVOURAS, 2005).  

O número e os tipos de fármacos e substâncias usadas para melhorar o 

desempenho na segunda metade do século XIX aumentaram, em linha com o 

desenvolvimento da farmacologia e medicina. Os estimulantes foram usados, 

principalmente, como auxiliares ergogênicos para melhorar a capacidade de trabalho 

muscular, enquanto os efeitos anabólicos de substâncias que mais tarde foram 

classificadas como hormônios começaram a ser reconhecidos. A cafeína foi a principal 

substância utilizada neste período para aumentar o estado de alerta. As bebidas alcoólicas, 



17 

 

 

também foram consideradas úteis como auxiliares de alívio do estresse. Como não 

existiam regras proibindo tais substâncias, os atletas não tentaram disfarçar e, por isso, há 

bons registros de doping nesta época. Os treinadores, também desenvolveram suas 

próprias receitas de doping, usando combinações de vários estimulantes, como 

comprimidos de estricnina, misturas de conhaque e cocaína (HOLT; EROTOKRITOU-

MULLIGAN; SÖNKSEN, 2009). Embora, alguns fármacos, ou substâncias possam, de 

fato, produzir alguns resultados e melhorar o desempenho físico, sob certas 

circunstâncias, seu uso é estritamente regulamentado e eles estão proibidos nos esportes 

(MOTTRAM, 1999). Além disso, o doping por tais meios geralmente carrega um alto 

risco de efeitos adversos à saúde (AHRENDT, 2001).  

Neste contexto, a cafeína, devido à sua segurança, popularidade e, atualmente, não 

ser considerada doping, tornou-se um recurso ergogênico muito utilizado no meio 

esportivo (COLE et al., 1996; GRAHAM-PAULSON et al., 2016). Os efeitos 

ergogênicos da cafeína melhorando o desempenho físico foram verificados em diversas 

modalidades esportivas, tais como: a corrida (ARAUJO et al., 2017; CARR et al., 2008), 

o ciclismo (CONNELL et al., 2016; GREEN et al., 2017), o remo, em sprints realizados 

por atletas de diferentes modalidade (SCHNEIKER et al., 2006), nas artes marciais 

(SANTOS et al., 2014), entre outras.  

No início da década de 80 a cafeína foi incluída na lista de substâncias proibidas 

do Comitê Olímpico Internacional (COI) com valor limítrofe de 15 µg/mL de cafeína na 

urina para caso positivo de doping. Contudo, em 1984, o COI reduziu o valor limítrofe 

de 15 para 12 µg/mL de cafeína na urina para caso positivo de doping, valor este 

correspondente à ingestão de uma dose de cafeína de 5- 6 mg/kg de massa corporal; cerca 

de 8 xícaras (60 mL) de cafés expressos (HARLAND, 2000). Em janeiro de 2004, a 

cafeína foi retirada da lista de substâncias proibidas e incluída junto a outras substâncias 

em um programa de monitoramento da Agência Mundial Antidoping (WADA) e 

mantém-se até os dias atuais (WADA; 2021). Desde então, seu efeito ergogênico 

legalmente permitido, tem despertado grande atenção de atletas e técnicos (SÖKMEN et 

al., 2008; VAN THUYNE; DELBEKE, 2006). Assim, os efeitos da cafeína no 

desempenho esportivo humano continuam a ser uma área de pesquisa de importante 

relevância (GANIO et al., 2009).  
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Em relação a pesquisa, geralmente, é difícil conseguir uma grande amostra de 

atletas de elite para rigor estatístico, ou para impor as condições e/ou técnicas invasivas 

de pesquisa sobre seus cronogramas de treinamento e competição. Portanto, a maioria dos 

estudos de cafeína e desempenho esportivo foram realizados em atletas de recreação a 

níveis altamente treinados, mas sub elite (BURKE, 2014). Cabe ressaltar, que estas 

limitações para testar os efeitos induzidos pela cafeína no desempenho de atletas de elite 

podem ser melhor controladas ao utilizar modelos in vivo e in vitro que possibilitem 

investigar seus efeitos em músculos isolados como também determinar a dose mais 

efetiva (HIGGINS; STRAIGHT; LEWIS, 2016; SOUTHWARD; RUTHERFURD-

MARKWICK; ALI, 2018). As doses de cafeína empregadas com objetivos ergogênicos, 

em humanos, podem variar entre 3 a 9 mg/kg de massa corporal, de acordo com a 

sensibilidade de cada indivíduo (STEAR et al., 2010).  

Alguns estudos, mostram que os efeitos da cafeína nas doses entre 3 a 9 mg/kg de 

massa corporal, são expressivos em atletas submetidos a testes de exaustão e com 

características contínuas (ciclismo, natação, remo), de curta duração e com tempo inferior 

a 5 min; aumentando a potência e diminuindo o tempo de execução e percepção de esforço 

(ASTORINO; ROBERSON, 2010; GANIO et al., 2009). Outros estudos, realizados em 

exercício máximo e de curta duração, não tem encontrado resultados ergogênico na 

potência máxima que pudesse ser atribuído ao uso de cafeína (FERREIRA et al., 2019; 

GREER; MCLEAN; GRAHAM, 1998). 

Os mecanismos moleculares envolvidos no efeito ergogênico da cafeína estão 

sendo pesquisados. Devido a capacidade da cafeína em atravessar a barreira 

hematoencefálica e as membranas celulares em concentrações sanguíneas geradas por 

uma dose ergogênica, e por causa de suas propriedades farmacológicas, têm sido proposto 

que o SNC e os músculos sejam os principais locais de ação para promover os efeitos 

ergogênicos (MEEUSEN; ROELANDS; SPRIET, 2013; TALLIS et al., 2012). 

 

 

 

1.3.1 Cafeína: Efeito sobre o sistema nervoso central 
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No SNC, a cafeína tem como principal efeito farmacológico, contrabalançar a 

neuromodulação inibitória da adenosina, a fim de induzir efeitos que reduzam a fadiga 

central durante o exercício (CONNELL et al., 2016; KALMAR; CAFARELLI, 2004). 

Assim, há um consenso crescente de que o principal mecanismo de ação da cafeína, seja 

modulando o SNC durante as atividades locomotoras, com evidências em humanos 

(CONNELL et al., 2016; ELMENHORST et al., 2012) e em modelos animais (AGUIAR 

et al., 2020; DAVIS et al., 2003; EL YACOUBI et al., 2000). Esses modelos, apoiam a 

capacidade da cafeína de agir como um antagonista dos receptores A1 e A2A de adenosina, 

resultando numa melhora do desempenho. 

A fadiga que se origina no SNC pode estar relacionada a perturbações na síntese 

e no metabolismo de vários neurotransmissores (FOLEY; FLESHNER, 2008; 

MEEUSEN et al., 1996; SWART et al., 2009; WATSON et al., 2005). Implicando que o 

fenômeno da fadiga central pode ser comum aos sistemas oculomotor e locomotor; foi 

investigado, em humanos, a fadiga central no sistema oculomotor após exercício físico 

prolongado. Assim, os movimentos sacádicos dos olhos foram medidos após 11 ciclistas 

consumirem placebo ou cafeína durante 180 min de ciclismo estacionário. O exercício 

diminuiu a velocidade das sacadas dos olhos em 8 % (ensaio com placebo). Este efeito 

foi revertido pela cafeína, em que a velocidade dos movimentos sacádicos foi aumentado 

em 11 % após o exercício. O sistema oculomotor humano é prejudicado por exercício 

extenuante do aparelho locomotor. E a cafeína exerce um efeito protetor no controle 

oculomotor, que pode estar relacionado à neurotransmissão central regulada 

positivamente (CONNELL et al., 2016). 

Ao investigar o receptor A2A, como um possível mecanismo ergogênico por meio 

farmacológico e genético; camundongos nocaute global e no pro-encéfalo para o receptor 

A2A, após administração de cafeína, realizaram um teste de exercício incremental de 

esforço na esteira. Os animais que receberam a cafeína, aumentaram o V̇O2max e a potência 

de corrida, mostrando que o antagonismo do receptor A2A é ergogênico. Além disso, os 

efeitos ergogênicos da cafeína foram revogados em camundongos nocautes para receptor 

A2A globais e do pro encéfalo, mostrando que o antagonismo de receptor A2A, em 

neurônios do pro encéfalo é responsável pela ação ergogênica da cafeína (AGUIAR et 

al., 2020).  Isso, fornece uma demonstração direta do envolvimento neuronal do receptor 

A2A nos efeitos ergogênicos da cafeína, como já sugerido por dois estudos, que mostram 
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que o NECA (um agonista farmacológico de receptor adenosinérgico),  preveniu os 

efeitos ergogênicos da cafeína em ratos (DAVIS et al., 2003) e, inversamente, a 

administração de cafeína reverteu o desempenho insatisfatório da corrida de ratos tratados 

com NECA (CONNELL et al., 2016). Portanto, a literatura aponta para os receptores de 

adenosina serem cruciais para os efeitos ergogênicos da cafeína. 

 

 

1.3.2 Cafeína: Efeito sobre o músculo esquelético. 

 

As evidências que indicam que a cafeína pode induzir a contratilidade do músculo 

remonta a 1910 (VELEY, V. H., 1910). Foi descrito que a cafeína teria um efeito direto 

nas propriedades contráteis do músculo esquelético em humanos (LOPES et al., 1983).  

Estudos pioneiros, in vitro, demonstraram que a cafeína induziu a contração 

muscular em preparações de anfíbios (tartarugas e sapos), mesmo na ausência de Ca2+ 

extracelular e sem modificar o potencial de membrana (AXELSSON; THESLEFF, 1958; 

CONWAY; SAKAI, 1960). Este efeito, foi posteriormente confirmado em músculo 

esquelético de rato exposto a 20 mM de cafeína e foi associado a um aumento de liberação 

de Ca2+ do reticulo sarcoplasmático e a um aumento da sensibilidade das miofibrilas ao 

Ca2+, sendo as fibras de contração lenta (tipo I) mais sensíveis ação da cafeína do que as 

de contração rápida (tipo II) (PAGALA; TAYLOR, 1998). O aumento da liberação de 

Ca2+, foi mediado pela ativação do canal de liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático. 

Esse canal de liberação de Ca2+, é uma grande estrutura oligomérica formada por quatro 

receptores de rianodine (ROUSSEAU et al., 1988).  

Em contraste, com as concentrações milimolares de cafeína usadas durante 

estudos farmacológicos in vitro; as concentrações plasmáticas de cafeína em humanos 

são normalmente inferiores a 70 μmol/L (GRAHAM, 2001; GRAHAM; GRAHAM; 

SPRIET, 1995). Desta forma, objetivando indicar os prováveis efeitos diretos da cafeína 

em qualquer atividade músculo esquelética com melhorias agudas na força e potência 

muscular; foi demonstrado, in vitro, que os mesmos níveis micromolares de cafeína 

alcançados no plasma sanguíneo humano, acarretou em um pequeno, porém, 

significativo, aumento na força e potência em fibras isoladas do músculo extensor longo 

dos dedos de ratos (JAMES et al., 2005). Nesse estudo, as preparações musculares foram 
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submetidas a mudanças cíclicas de comprimento de onda sinusoidal com condições de 

estimulação elétrica otimizadas para produzir o máximo de trabalho. Utilizando a mesma 

metodologia acima citada, porém em concentrações de 50 e 70 μmol/L, a cafeína 

aumentou a potência dos músculos extensor longo dos dedos e sóleo de camundongos 

(TALLIS et al., 2012).  

A suplementação com cafeína na dose de 6 mg/kg de massa corporal provocou 

uma melhora na função neuromuscular durante o exercício dinâmico máximo em 14 

homens jovens (BAZZUCCHI et al., 2011). Esses pesquisadores utilizaram uma 

combinação de parâmetros mecânicos e eletromiográficos, para demonstrar um efeito 

positivo da cafeína na ativação neuromuscular do músculo flexor do cotovelo durante 

contrações isocinéticas máxima. A curva torque velocidade angular foi aumentada após 

a suplementação com cafeína. Isso, foi associado a uma maior velocidade de propagação 

do potencial de ação ao longo das fibras musculares (8,7 %), o que sustenta a hipótese de 

um efeito da cafeína no recrutamento muscular. Além disso, contrações eletricamente 

estimuladas (contração única), também foram avaliadas nos mesmos sujeitos para 

descrever efeitos centrais e periféricos da suplementação de cafeína na função 

neuromuscular. Esses achados reforçam que o efeito da cafeína é tanto central quanto 

periférico (BAZZUCCHI et al., 2011). 

Seguindo essa linha de raciocínio, a cafeína aumenta a liberação de cálcio do 

retículo sarcoplasmático e o recrutamento de unidades motoras, o que pode resultar em 

uma contração muscular mais forte. Esses efeitos poderiam ajudar a explicar alguns dos 

efeitos ergogênicos da cafeína sobre o desempenho físico em humanos (BAZZUCCHI et 

al., 2011; TARNOPOLSKY, 2008a).  

 

 

1.3.3 Cafeína e exercício: efeitos sobre a ativação da proteína cinase dependente de 

AMP 

 

A proteína cinase ativada por AMP (AMPK), é uma proteína heterodímera, 

composta por três subunidades, uma catalítica, α, e duas regulatórias, β e γ, pertencente à 

família das serina/treonina cinase. Expressa em todos os organismos eucarióticos, trata-

se de uma cinase conservada evolutivamente com uma importante função moduladora do 
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nível energético celular, onde fisiologicamente integra sinais nutricionais e hormonais, 

regulando a sobrevivência celular e as vias metabólicas relacionadas ao crescimento, afim 

de preservar os níveis de ATP intracelular (HARDIE; SAKAMOTO, 2006). A redução 

nas concentrações de glicose, ou o aumento de AMP, desencadeiam a fosforilação da 

treonina 172 da subunidade α, catalítica, estimulando a ativação da cinase (ANDRIS; 

LEO, 2015; BLAGIH et al., 2015). Em nível celular, a AMPK é ativada em contextos 

metabólicos que diminuam o ATP e aumentem AMP como, por exemplo; exercício, 

hipóxia, inflamação, sepse e privação de glicose. Já, em nível de organismo, sua atividade 

enzimática é também, controlada por citocinas, como leptina (MINOKOSHI et al., 2002), 

interleucina 6 (IL-6) (RUDERMAN et al., 2006) e adiponectina (YAMAUCHI et al., 

2002).  

Em resposta a administração da cafeína, a AMPK tem sido considerada como um 

intermediário de sinalização envolvido na ativação do transporte de glicose independente 

de insulina em músculo esqueléticos (EGAWA et al., 2009; JENSEN et al., 2007). Neste 

contexto, a incubação de preparados de músculo esquelético de roedores, com 3 mM de 

cafeína, por 15 min, promoveu um aumento da atividade da AMPK e da captação de 

glicose, independente. Mecanisticamente, os autores propuseram que a cafeína aumentou 

a liberação do Ca2+ do retículo sarcoplasmático ativando a calmodulina, e 

subsequentemente, a proteína cinase dependente de Ca2+ calmodulina (EGAWA et al., 

2009; JENSEN et al., 2007).  

Fisiologicamente, após a contração do músculo esquelético, concentrações 

celulares de AMP e ADP e níveis de Ca2+ aumentam. O Ca2+ promove a fosforilação da 

treonina 172 na subunidade α da AMPK, pela proteína cinase dependente de Ca2+ 

calmodulina (MOUNIER et al., 2015). Assim, o exercício aumenta a fosforilação da 

AMPK e a sua atividade de maneira dependente da intensidade no músculo esquelético 

(EGAN et al., 2010; WOJTASZEWSKI et al., 2000). A ativação de AMPK induzida pelo 

exercício físico no músculo esquelético, suprime a síntese de glicogênio e síntese de 

proteínas, mas promove o transporte de glicose, a oxidação de ácidos graxos e induz a 

biogênese mitocondrial (HERZIG; SHAW, 2018; QUIRÓS; MOTTIS; AUWERX, 

2016). A biogênese mitocondrial ocorre através do crescimento e divisão de mitocôndrias 

pré-existentes. Novo material é adicionado a rede mitocondrial existente, a fim de 

aumentar massa mitocondrial (HERZIG; SHAW, 2018). A AMPK induz a biogênese 
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mitocondrial por fosforilação e ativação direta do coativador-1 alfa do receptor ativado 

por proliferador de peroxissoma gama (PGC-1α) (JÄER et al., 2007). A superexpressão 

do PGC-1α, leva a um aumento na mitocôndria funcional, melhoria do VO2max, e uma 

mudança da utilização de carboidrato para gordura como combustíveis durante exercício 

submáximo e consequente melhora no desempenho (CALVO et al., 2008). 

Os efeitos metabólicos da cafeína associados ao desempenho físico, têm sido 

relacionados, principalmente, ao aumento da lipólise, oxidação de ácidos graxos, gasto 

de energia através da estimulação do sistema nervoso simpático e preservação de 

glicogênio muscular (ACHESON et al., 2004; BUTCHER; BAIRD; SUTHERLAND, 

1968; CRUZ et al., 2015; RANEY; TURCOTTE, 2008). 

O efeito aditivo da cafeína e do exercício físico sobre a AMPK, propõe que a 

cafeína aumenta a captação de glicose durante o exercício físico, por aumentar a atividade 

de AMPK com consequente captação de glicose independente de insulina. Isso teria como 

consequência, um aumento da disponibilidade de substrato energético, sem comprometer 

os estoques de glicogênio muscular retardando o aparecimento da fadiga durante o 

exercício (TSUDA et al., 2015). 

 

 

1.4 Cafeína: Exercício físico e resposta inflamatória 

 

1.4.1 Exercício Físico e Resposta Inflamatória 

 

A inflamação é um mecanismo de defesa básico ativada contra agentes 

patogênicos, células danificadas ou irritantes. A resposta inflamatória atende a uma 

variedade de propósitos fisiológicos, como defesa do hospedeiro, resposta de reparo 

tecidual e recuperação do estado homeostático. No entanto, essa resposta ativada de forma 

persistente gera consequências patológicas que levam ao dano tecidual, metaplasia e uma 

mudança nos pontos de ajuste homeostáticos (MEDZHITOV, 2008). Portanto, o corpo 

requer uma regulação adequada das respostas inflamatórias. 

Existem dois tipos de inflamação, aguda e crônica. A inflamação aguda é uma 

resposta biológica complexa dos tecidos vasculares a estímulos prejudiciais, como 
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patógenos, células danificadas ou irritantes. As respostas inflamatórias agudas causam 

dor, calor, coceira, inchaço e vermelhidão. Uma resposta inflamatória aguda disfuncional 

pode causar vários problemas sérios. Além disso, a inflamação crônica é uma causa de 

câncer, alergias, asma e diabetes. Portanto, há uma necessidade importante de métodos 

eficazes para regular a inflamação. Fatores-chave mediados por inflamação, fator nuclear 

kappa-β (NF-kβ) e proteína cinase ativada por mitogênio (MAPK), são moléculas de 

sinalização importantes na via do receptor Toll-like (TLR) (PEAKE et al., 2015). 

A regulação desses fatores é amplamente reconhecida como uma boa estratégia 

para suprimir vários tipos de inflamação (HSIEH et al., 2011; RAHMAN; FAZAL, 2011). 

Está bem documentado os benefícios que o exercício físico promove na saúde das 

pessoas. Parte dos benefícios promovidos pela prática regular do exercício físico é 

atribuído ao seu potencial em modular o perfil, parcialmente, através da resposta 

inflamatória na fase aguda [para revisão ver (SCHEFFER; LATINI, 2020)]. 

As citocinas são mediadores importantes de vários aspectos da saúde e doença, 

incluindo apetite, glicose e metabolismo dos lipídios, sensibilidade à insulina, hipertrofia 

e atrofia do músculo esquelético. Durante a última década, uma atenção considerável se 

concentrou no potencial do exercício físico regular em neutralizar uma série de estados 

de doença, modulando a produção de citocinas. O exercício de resistência estimula 

aumentos moderados a grandes nas concentrações circulantes de interleucinas 6 ( IL6), 8 

(IL-8), 1β (IL-1β), 10 (IL10), antagonista do receptor de interleucina 1 (IL-1RA) (PEAKE 

et al., 2015). Portanto, o exercício físico promove a síntese de citocinas. Estas, por sua 

vez, agem de forma semelhante aos hormônios, mediando o metabolismo no músculo 

esquelético, no fígado, no tecido adiposo e promovendo a angiogênese (PEDERSEN, 

2011). Essas citocinas liberadas pelos músculos, decorrentes do exercício físico, 

promovem, também a regeneração e modelação tecidual, e o controle da resposta 

inflamatória sistêmica e metabólica (PEAKE et al., 2015). 

As citocinas têm sido amplamente investigadas como potenciais biomarcadores, 

em diferentes cenários envolvendo o treinamento físico, devido à sua capacidade de 

regular a função imune e o quadro inflamatório em resposta ao exercício físico, tanto para 

promoção de saúde, como para melhora do desempenho esportivo. O uso dessas 

informações melhora a capacidade do treinador, ou atleta em avaliar o período de 
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recuperação após uma sessão de exercícios e de estabelecer a intensidade das sessões de 

treinamento subsequentes (BESSA et al., 2016; GLEESON et al., 2011; SMITH, 2000).  

Estudos tem demonstrado que uma única sessão de treinamento intervalado de 

sprint (TIS), afeta a dinâmica entre as concentrações entre as IL-6, IL-10 e do TNF-α, 

que retornam aos níveis basais em até 24h após o exercício (HARNISH; SABO, 2016; 

KASPAR et al., 2016). Por outro lado, repetidas sessões de TIS podem promover o 

aumento das concentrações plasmática da IL-6 e TNF-α; tardiamente e concomitante 

redução na concentração de IL-10. Neste cenário, o aumento tardio nos níveis das 

citocinas pró-inflamatórias, IL-6 e o TNF-α, e aumento na razão entre IL6/IL-10, poderia 

resultar em quadro de imunossupressão e fadiga crônica (BESSA et al., 2016; 

RICHARDSON et al., 2016) 

No caso da pratica de exercício prolongado (mais de 2,5 h), sabemos que o 

músculo esquelético pode aumentar em mais de 100 vezes os níveis circulantes de IL-6 

(PEDERSEN; FEBBRAIO, 2008). Aumentos, menos expressivos, têm sido relatados 

com exercícios de menor duração (FISCHER, 2006).  

O aumento de IL-6 durante o exercício é transitório, normalmente retornando aos 

níveis de repouso dentro de 1 h após o exercício (PEDERSEN; FEBBRAIO, 2008). Frente 

a estes dados, podemos sugerir que a concentração de IL-6 responde de forma tempo 

dependente a pratica do exercício. É importante ressaltar, que o aumento transitório da 

IL-6 circulante durante o exercício, parece ser responsável por um aumento subsequente 

dos níveis circulantes das citocinas anti-inflamatórias IL-10 e do IL-1RA e pela liberação 

de cortisol da glândula adrenal (STEENSBERG et al., 2003). Assim, como o aumento 

nas concentrações circulantes de citocinas e a magnitude das elevações do nível de 

cortisol, o aumento da adrenalina plasmática, também, está relacionada à intensidade e 

duração do exercício físico (KRAEMER; RATAMESS, 2005). O cortisol é conhecido 

por ter efeitos anti-inflamatórios potentes e as catecolaminas de aumentar a IL-10 e 

regular negativamente a produção de citocinas, TNFα e IL-1β, induzidas por 

lipopolissacarídeo (LPS) (BERGMANN et al., 1999). 

Os possíveis mecanismos pelos quais o exercício exerce seu efeito anti 

inflamatório incluem: liberação de IL-6 na circulação a partir da contração das fibras 

musculares e subsequentes aumentos nos níveis circulantes de IL-10 e de IL-

1RA; aumento do número circulante de células T reguladoras secretoras de IL-
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10; regulação negativa da expressão do TLR em monócitos e inibição de respostas (tais 

como: produção de citocina pró-inflamatória, apresentação de antígeno e expressão de 

molécula coestimuladora), redução no número circulante de monócitos pró-inflamatórios 

(Figura 2) (GLEESON et al., 2011). 

Tendo em mente esta dinâmica, é importante ressaltar que o desequilíbrio na 

homeostase tecidual e um aumento crônico nos níveis plasmáticos de citocinas como a 

IL-6 e o TNFα, bem como a redução dos níveis de IL-10 podem estar associados com o 

dano muscular, a fadiga crônica e o declínio do desempenho, um quadro conhecido como 

overtraining (SMITH, 2000), sendo de grande relevância qualquer recurso capaz de 

reduzir os níveis IL-6 e TNF-α e aumentar as concentrações de IL-10. Fato este, que 

poderia favorecer a resposta anti-inflamatória após o exercício, como também contribuir 

para uma recuperação mais rápida do atleta (TAULER et al., 2013, 2016). 

 

 

 

 

A ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal e do sistema nervoso simpático (SNS) leva à liberação de 

cortisol e adrenalina do córtex adrenal e medula, respectivamente. Esses hormônios inibem a liberação do 

fator de necrose tumoral (TNF) pelos monócitos. A IL-6 produzida pela contração do músculo esquelético, 

também diminui a produção de TNF pelos monócitos e pode estimular a liberação de cortisol. Elevações 

agudas em IL-6 estimulam a liberação de antagonista do receptor de IL-1 (IL-1RA) de monócitos e 

Figura 2: Potenciais mecanismos que contribuem para os efeitos anti-inflamatórios 

promovido pelo exercício físico. 
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macrófagos, aumentando assim as concentrações circulantes dessa citocina anti-inflamatória. Figura 

adaptada (GLEESON et al., 2011). 

 

Nesse contexto, a literatura vem demonstrando que a cafeína parece agir como um 

ótimo recurso modulador do quadro inflamatório (CECHELLA et al., 2014; HWANG et 

al., 2016; TAULER et al., 2013). Como será descrito abaixo.    

 

 

1.4.2 Cafeína e resposta inflamatória 

 

Em relação ao efeito da cafeína frente a resposta inflamatória, recentemente foi 

sugerido que a ingestão de cafeína pode atuar sinergicamente com o exercício sobre a 

resposta de citocinas (CECHELLA et al., 2014; ROSSI et al., 2017; TAULER et al., 2013; 

WALKER et al., 2008). A ingestão de cafeína, favorece a produção de IL-6 após o 

exercício de corrida de 15 km (TAULER et al., 2013, 2016). Após a suplementação com 

cafeína (6 mg/kg) em atletas que realizaram uma prova de corrida de 15 km, foi observado 

um aumento na circulação de leucócitos e neutrófilos. Os níveis de adrenalina, glicose e 

lactato, também aumentaram após a corrida. Assim como, aumentos plasmáticos 

significativos de IL-6 e IL-10. A magnitude desses aumentos em IL-6 foi de ~271 % no 

grupo que recebeu cafeína e de 111 % na condição placebo. Nos níveis plasmáticos de 

IL-10, este aumento foi superior no grupo cafeína com 161 % de aumento comparado 

com 77 % no grupo placebo (TAULER et al., 2013). Esse aumento inicial, pode estar 

diretamente relacionado a liberação da IL-10 pelos leucócitos e consequente inibição da 

produção de IL-6 e TNF-α pelo mecanismo de retroalimentação negativa, exercendo 

assim um efeito anti-inflamatório após o exercício (STEENSBERG et al., 2003). 

Em um estudo utilizando um modelo in vitro e um in vivo, a cafeína inibiu a 

produção de óxido nítrico, induzido por lipopolissacarídeo (LPS) no peixe-zebra. No 

modelo in vitro, a cafeína inibiu as respostas inflamatórias induzidas por LPS em células 

RAW264.7 por regular negativamente a ativação de NF-kβ e a fosforilação de MAPK  

(HWANG et al., 2016). Esses resultados sugerem, ainda, que a cafeína pode servir como 

um composto bioativo natural com efeitos anti-inflamatórios e pode ser um agente útil 
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para o tratamento de doenças associadas à inflamação (HWANG et al., 2016). Em outro 

estudo, onde investigou o efeito da exposição in vitro à cafeína, 100 μmol/L, na produção 

de citocinas estimulada por LPS no sangue humano total. Além disso, também 

demonstraram que a cafeína suprimiu, consistentemente a produção da citocina TNF-α, e 

que este efeito é mediado pela via da proteína cinase dependente de AMPc (HORRIGAN; 

KELLY; CONNOR, 2004). 

A ativação do inflamassoma NLRP3 funciona como uma plataforma 

supramolecular para a maturação dependente da caspase-1 e das citocinas pró-

inflamatórias IL-1β e IL-18 (BENETTI et al., 2013; GUO; CALLAWAY; TING, 2015). 

Tem sido proposto que tanto IL-1𝛽 quanto IL-18 exercem um papel crucial na iniciação 

e progressão de distúrbios inflamatórios no tecido muscular esquelético. Há evidências 

de que os componentes do complexo inflamassoma são regulados positivamente no 

músculo humano, sugerindo que o músculo esquelético participa ativamente da ativação 

do inflamassoma (RAWAT et al., 2010). Este é um ponto crucial, pois, mesmo sabendo 

que as células do músculo esquelético produzem e liberam citocinas que podem agir de 

forma autócrina, parácrina e / ou endócrina, modulando o metabolismo e o processo 

inflamatório (HOFFMANN; WEIGERT, 2017), ainda não se conta com claras 

informações sobre o efeito da cafeína na ativação do inflamassoma em modelos in vivo. 

Um único estudo investigou os efeitos da cafeína na ativação do inflamassoma NLRP3 

em macrófagos induzidos por LPS. Esse estudo, demonstrou que a cafeína reduziu, 

significativamente, a expressão de NLRP3 ao suprimir sinalização MAPK /NF-κβ. E, 

que, o silenciamento do receptor A2A de adenosina, antagonizado por cafeína, reduziu a 

expressão da caspase-1 clivada em macrófagos, pela redução da produção de espécies 

reativas de oxigênio (ZHAO et al., 2019). Portanto, é objeto de interesse a relação da 

cafeína na regulação do inflamassoma, bem como o seu desfecho. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar os mecanismos moleculares envolvidos no efeito ergogênico da cafeína 

em modelo animal. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Capítulo I 

1) Demonstrar o efeito ergogênico da cafeína em camundongos C57BL/6, adultos, 

machos submetidos a um teste incremental máximo em esteira rolante; 

2) Determinar a possível contribuição da idade na resposta no efeito ergogênico da 

cafeína em camundongos C57BL/6, adultos, machos submetidos a um teste incremental 

máximo em esteira rolante; 

3) Determinar a farmacocinética da cafeína em camundongos C57BL/6, adultos machos, 

em repouso e submetidos a atividade física; 

4) Quantificar o conteúdo de AMPK e AMPK-p em músculo esquelético de 

camundongos C57BL/6, adultos, machos submetidos a exercício físico. 

 

Capítulo II 

1) Analisar o efeito da administração aguda de cafeína sobre marcadores inflamatórios no 

músculo esquelético após 24 h de administração de LPS, em camundongos suíços adultos 

machos;  

2) Avaliar o efeito do pré-tratamento da cafeína na expressão gênica dos receptores de 

adenosina dos tipos A1 e A2A no músculo esquelético após 24 h de administração de LPS, 

em camundongos suíços adultos machos; 
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3) Avaliar o efeito do pré-tratamento da cafeína na regulação do inflamassoma no 

músculo esquelético após 24 h de administração de LPS, em camundongos suíços adultos 

machos; 

4) Avaliar o efeito do pré-tratamento da cafeína no controle transcricional de genes 

relacionados a biogênese mitocondrial e metabolismo muscular no músculo esquelético, 

após 24 h de administração de LPS, em camundongos suíços adultos machos; 

 

 

CAPITULO I: 

EFEITO DA CAFEÍNA NO DESEMPENHO FISICO EM ROEDORES 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Camundongos C57BL/6 adultos machos obtidos do Biotério Setorial do 

Departamento de Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). Os animais permaneceram em caixas plásticas coletivas (38 x 31 

x 17 cm.), sob um ciclo claro-escuro de 12:12 horas, numa temperatura ambiental de, 

aproximadamente, 22° ± 1°C, com acesso livre a água e ração para roedores (Nuvital, PR, 

Brasil). Todos os procedimentos envolvendo animais foram aprovados pela Comissão de 

Ética no uso de Animais (PP00934/CEUA) da UFSC. 

 

3.2 Procedimento e análise 

 

Tanto a experimentação, quanto as análises bioquímicas foram realizadas 

no Laboratório de Bioenergética e Estresse Oxidativo, LABOX, Departamento de 

Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas, UFSC. O teste de esforço físico (teste 

incremental máximo) utilizou-se o espaço físico do Laboratório de Doenças 

Neurodegenerativas, coordenado pelo professor Dr. Rui Daniel S. Prediger do 
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Departamento de Farmacologia, Centro de Ciências Biológicas, UFSC. E, as 

mensurações de lactato sanguíneo foi mensurado em analisador específico YSL 2700 

(YSL 2700, Yellow Springs, CA, USA), alocado no Laboratório de Esforço Físico, Centro 

de Desportos, UFSC, coordenado pelo professor Dr. Luiz Guilherme A. Guglielmo. 

 

 

3.3 Teste incremental máximo em esteira rolante 

 

O teste, no período matutino, teve início 30 min após os animais receberem salina 

ou uma dose de cafeína (6 mg/kg) intraperitoneal (i.p.). O teste iniciou com uma 

velocidade de 16 m/min, com 8 % de inclinação. A velocidade foi incrementada em 3 

m/min a cada 3 min, até a exaustão voluntária do animal (DAVIS et al., 2009; 

SCHEFFER et al., 2019). Após atingir a exaustão, 25µL de sangue foram coletados com 

um capilar heparinizado através da realização de um pequeno corte na porção distal da 

cauda do animal. O sangue foi empregado para a mensuração das concentrações de 

lactato. Para isso, o sangue foi colocado em tubos plásticos contendo 50 μL de fluoreto 

de sódio 1 % com o intuito de inibir a via glicolítica, e o lactato foi mensurado em 

analisador específico YSL 2700 (YSL 2700, Yellow Springs, CA, USA). O período de 

adaptação ocorreu, no período matutino, por 3 dias em esteira ergométrica a 16 m/min, 

sem inclinação, 10 min/dia. Depois, de 48 h, teve início o teste incremental de esforço 

como mostrado no esquema da Figura 3. 

 

Figura 3: Representação gráfica do teste incremental máximo.  
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O teste teve início 30 min após os animais receberem salina ou uma dose única de cafeína (6 mg/kg) por 

via intraperitoneal (i.p.). O teste incremental máximo iniciou com uma velocidade de 16 m/min, com 8% 

de inclinação, e a velocidade foi incrementada em 3m/min a cada 3 min. 

 

 

 

3.4 Preparação das amostras para análise 

  

Após a realização dos testes, os animais sofreram eutanásia por deslocamento 

cervical seguido de decapitação e amostras de sangue foram coletadas. O cérebro (córtex 

pré-frontal, hipocampo e estriado) e os principais músculos requeridos durante a corrida; 

quadríceps (glicolítico/oxidativo) e tibial anterior (glicolítico), foram rapidamente 

dissecados e separados. Os tecidos foram armazenados em ultra freezer a – 80 °C até a 

análise, ou homogeneizados em tampão adequado para processamento imediato.  

 

 

3.5 Tratamento com a cafeína 

 

Para todos os experimentos, a dose de cafeína selecionada (6 mg/kg), foi baseada 

a partir da literatura, sendo considerada ergogênica e sem apresentar reações adversas. 

A cafeína (C0750; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) foi diluída em cloreto de sódio 

0,9% (salina; veículo) em um volume de injeção de 0,1 mL/10 g. Os animais, controle, 

receberam igual volume de veículo. 

 

 

3.6 Determinação das concentrações de cafeína no plasma e em tecidos 

 

A concentração de cafeína foi determinada em fluídos biológicos, tecido muscular 

e cerebral mediante o uso de cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) acoplada 

a um detector de matriz de fotodiodo (Alliance e2695, Waters, Milford, MA, EUA). A 

metodologia foi baseada em determinações prévias do nosso grupo (SCHEFFER et al., 

2019). 
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3.7 Determinação da concentração de proteínas totais 

   

  O conteúdo de proteico das amostras foi mensurado empregando o método de 

Lowry (LOWRY et al., 1951)  utilizando albumina sérica bovina como padrão. 

 

 

3.8 Análise de proteínas por Western Blott 

   

 O quadríceps foi homogeneizado em cinco volumes (1:5, v/v) de tampão de 

homogeneização (Tris 50 mM pH 7,0 contendo EDTA 1 mM, NaF 100 mM, PMSF 0,1 

mM, Na3VO4 2 mM, Triton X-100 a 1%, glicerol a 10% e coquetel inibidor de protease 

[Sigma]). Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 10.000 x g, durante 10 min, a 

4ºC e o sobrenadante foi coletado e diluído em 1 volume (1:1, v/v) de tampão Tris 100 

mM, pH 6,8 contendo EDTA 4 mM e SDS a 8%. Após, as amostras foram aquecidas a 

100ºC durante 5 minutos e o tampão de diluição (Tris 100 mM, com 40% de glicerol e 

azul de bromofenol, pH 6,8), numa proporção 25:100 (v/v), e β-mercaptoetanol (na 

concentração final de 8%), foram adicionados nas amostras.  

As proteínas foram isoladas através de SDS-PAGE (eletroforese em gel de 

poliacrilamida contendo dodecil sulfato de sódio [SDS]) utilizando gel de separação de 

acrilamida com concentração de 15% e gel de entrada a 4%. A eletroforese foi realizada 

com corrente fixa de 40 mA e voltagem máxima de 150 mV durante aproximadamente 2 

horas. Após a corrida, os géis foram submetidos ao processo de eletrotransferência e 

transferidos para membranas de nitrocelulose usando um sistema semi-dry (1,2 mA/cm2; 

1,5 h) como descrito por (STOTT, 1989). Para verificar a eficiência do processo de 

transferência, as membranas foram coradas com Ponceau S.  

Após, as membranas foram bloqueadas com 5% de leite desnatado em TBS (Tris 

10 mM, NaCl 150 mM, pH 7,5). A AMPK e AMPK fosforilada foi detectada após 

incubação overnight (4ºC) com anticorpo específico para esta proteína diluído em TBS-

T (Tris 10 mM, NaCl 150 mM, Tween-20 0,1%, pH 7,5) contendo 1% de albumina sérica 

bovina (BSA) na diluição de 1:1000 (Santa Cruz Technology). Para a detecção dos 

complexos imunes, as membranas foram incubadas por 1 hora com anticorpo secundário 
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anti-coelho (conjugado à peroxidase) e reveladas em filme radiográfico, após a emissão 

de quimiluminescência induzida por reagentes adicionados a membrana de nitrocelulose 

(LumiGLO), de acordo com as recomendações do fabricante. As membranas foram 

incubadas com o anticorpo anti-tubulina (1:2000) para verificar se a mesma quantidade 

de proteínas foi aplicada no gel. Todos os passos de bloqueio e incubação foram seguidos 

por três lavagens (5 minutos) com TBS-T. As bandas imunorreativas foram quantificadas 

usando o software ImageLab®. 

 

 

3.9 Análise Estatística 

 

Os resultados foram expressos em média + erro padrão da média (EPM). A análise 

do teste de esforço máximo foi expressa em percentual de animais por etapa da tarefa e 

as curvas de sobrevivência foram analisadas pelo teste de Gehan-Breslow-Wilconxon. No 

caso da análise das concentrações de lactato sanguíneo utilizou-se o teste t de Student 

para comparar os animais tratados com cafeína com seus respectivos controles. A análise 

estatística da farmacocinética da cafeína foi realizada através de análise de variância 

ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Tukey. As diferenças entre grupos foram 

consideradas significativas quando P ≤ 0,05 (IC=95%). As análises estatísticas e gráficos 

foram realizados através do programa GraphPad Prisma 6®. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 A cafeína acumulou nos tecidos responsáveis pela execução da atividade 

 

As Figura 4 A-G mostram as concentrações de cafeína no plasma, no músculo 

esquelético e no cérebro de camundongos que receberam uma única dose do fármaco (6 

mg/kg; i.p.). A cafeína foi administrada em animais que se encontravam no repouso e em 

animais que foram submetidos a atividade física com prévia adaptação a esteira 

ergométrica (16 m/min; sem inclinação; 10 min/dia; 3 d) de acordo com o esquema 

apresentado na Figura 4A. A Figura 3B mostra que as concentrações plasmáticas da 

cafeína atingiram um pico 15 min após a administração de cafeína e que os níveis do 

fármaco foram maiores nos animais que permaneceram em repouso prévio à injeção. As 

Figuras 4C-G mostram que a distribuição sanguínea e tecidual do fármaco atinge um 

pico de concentração em 15 min. No entanto, a cafeína acumulada mostrou maiores níveis 

no sangue de animais que permanecerão no repouso prévio à administração (Figura 4B; 

cafeína (μmol/L): repouso=18,1; atividade= 15,1; *P<0,05), sem diferir no tempo de 

meia-vida para a eliminação do fármaco [tempo de meia-vida (min): repouso= 31,6; 

atividade= 33,5]. Um padrão invertido foi observado no músculo quadríceps (Figura 4C) 

e estriado (Figura 4G) dos camundongos que foram submetidos à atividade física com 

um tempo de meia-vida para eliminação da cafeína de aproximadamente [tempo de meia-

vida (min): quadríceps= 45; estriado= 40]. As Figuras 4B-G, também mostram que a 

concentração da cafeína (pmol/mg de tecido) foi maior nos tecidos encefálicos (córtex 

pré-frontal= 2179; hipocampo= 485; estriado= 282) quando comprada ao tecido muscular 

esquelético (quadríceps= 756; tibial anterior= 264). Pode ainda ser observado nestas 

figuras que as maiores diferenças de concentração no pico da cafeína foram induzidas nos 

tecidos diretamente envolvidos na atividade física realizada em esteira, o quadríceps e o 

estriado (Figuras 4C e 4G; cafeína (pmol/mg): quadríceps repouso= 471; quadríceps 

atividade= 756; relação atividade/repouso= 1,60; estriado repouso= 511; estriado 

atividade= 282; relação atividade/repouso= 0,55). 
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Figura 4: Distribuição da cafeína no sangue, nos músculos esqueléticos quadríceps e tibial anterior, 

e nas regiões cerebrais, córtex pré-frontal, hipocampo e estriado.  

Camundongos C57BL/6 (3 meses de idade; machos; n=3) em repouso (círculos brancos) ou submetidos a 

30 min de corrida em esteira a uma velocidade de 16 m/min (círculos vermelhos) receberam uma dose única 

de cafeína (6 mg/kg; i.p.). (A) Farmacocinética da cafeína no sangue (B), nos músculos esqueléticos, 

quadríceps (C) e tibial anterior (D), e nas regiões cerebrais, córtex pré-frontal (E), hipocampo (F) e estriado 

(G). Os resultados representam a média ± erro padrão da média. ANOVA de duas vias seguida pelo teste 

de Turkey; *P < 0,05 (FRANCISCO SOLANO et al., 2017). 
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4.2 A cafeína promoveu efeitos ergogênicos em animais jovens e adultos 

 

As Figuras 5A-E mostram o efeito de uma única dose de cafeína (6 mg/kg; i.p.) em 

animais que foram submetidos a um teste incremental de esforço (velocidade inicial= 16 

m/min; 8 % de inclinação; incremento na velocidade até a exaustão= 3 m/min a cada 3 

min) com prévia adaptação a esteira ergométrica (16 m/min; sem inclinação; 10 min/dia; 

3 dias). As Figuras 5B e 5D mostram que os camundongos que receberam a cafeína 

permaneceram na esteira por mais tempo alcançando velocidades de corrida 

significativamente mais altas independentemente da idade (camundongos de 3 meses: 

salina= 40 m/min; cafeína= 43 m/min; camundongos de 7 meses: salina= 43 m/min; 

cafeína= 46 m/min), demonstrando assim o efeito ergogênico do composto no teste 

incremental de esforço (P < 0,05). Ainda, o melhor desempenho físico dos animais 

coincidiu com o aumento significativo nas concentrações sanguíneas de lactato no final 

da sessão (Figuras 5C e 5E), apontando a uma maior capacidade física destes animais 

em suportar exercício de alta intensidade. 
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Figura 5: Efeito da administração da cafeína sobre o desempenho físico em animais submetidos a um 

teste de esforço máximo em esteira.   

(A) Camundongos C57BL/6 (3 ou 7 meses de idade; machos; n=3) foram adaptados durante 3 dias em 

esteira ergométrica a uma velocidade de 16 m/min, sem inclinação, durante 10 min/dia. Depois de 48 h foi 

realizado um teste incremental de esforço. O efeito ergogênico da cafeína foi quantificado por meio de 

curvas de sobrevivência e pelos níveis de lactato sanguíneo ao final do protocolo em camundongos com 3 

(B, C) e 7 (D, E) meses de idade. Os resultados representam a média ± erro padrão da média. As curvas de 
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sobrevivência foram analisadas pelo teste de Gehan-Breslow-Wilconxon e níveis de lactato pelo teste de t 

de Student. *P < 0,05 (FRANCISCO SOLANO et al., 2017). 

 

 

 

 

 

4.3 Quantificação do desempenho físico em animais submetidos a um teste de 

esforço máximo em esteira  

 

 

Considerando que os roedores apresentaram uma distribuição rápida da cafeína no sangue 

e nos tecidos envolvidos na atividade física (Figura 4), os próximos experimentos, que 

tiveram o intuito de quantificar o efeito ergogênico da cafeína, foram iniciados 

exatamente 15 min após a injeção do fármaco. A Figura 6A mostra que para quantificar 

a maior capacidade física promovida pela cafeína os animais (3 meses) foram 

primeiramente submetidos a um teste incremental de esforço físico até a exaustão. O teste 

teve início 15 min após os animais receberem solução salina (veículo; i.p.). O teste 

incremental iniciou com uma velocidade inicial de 16 m/min, com 8 % de inclinação, e a 

velocidade foi incrementada em 3 m/min a cada 3 min até a exaustão voluntaria (dia 5 do 

protocolo experimental; condição PRÉ), prévia adaptação à atividade em esteira por 3 

dias. A seguir, após um período de repouso e nova adaptação, os animais receberam uma 

dose de cafeína (6 mg/kg; i.p.) e 15 min depois foram submetidos a um segundo teste 

incremental de esforço físico até a exaustão (dia 12 do protocolo experimental; condição 

PÓS). A Figura 6B mostra que os camundongos que receberam salina nos dois testes, 

não apresentaram diferença significativa, entre si, nos seus resultados (53 m/min). A 

Figura 6C mostra que os camundongos que receberam salina na condição pré teste 

alcançaram (43 m/min) em velocidades de corrida. E, esses mesmos animais, ao 

receberem cafeína na condição pré teste, permaneceram na esteira por mais tempo 

alcançando velocidades de corrida mais altas (53 m/min), demonstrando o efeito 

ergogênico do composto no teste incremental de esforço (P < 0,001).  
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Figura 6: Quantificação do efeito ergogênico da cafeína. 
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 (A) Camundongos C57BL/6 (3 meses de idade; machos; n=66) foram adaptados durante 3 dias em esteira 

ergométrica a uma velocidade de 16 m/min, sem inclinação, durante 10 min/dia. Depois de 48 h foi 

realizado um teste incremental de esforço. O teste teve início 15 min após os animais receberem solução 

salina (veículo; i.p.). O teste incremental iniciou com uma velocidade de 16 m/min, com 8 % de inclinação, 

e a velocidade foi incrementada em 3 m/min a cada 3 min até a exaustão. Um segundo teste de esforço foi 

realizado após um período de recuperação de 3 dias e de nova adaptação de 2 dias. Para o segundo teste de 

desempenho físico os animais foram divididos em dois grupos, um deles recebeu solução salina e o outro 

uma dose de cafeína (6 mg/kg; i.p.), e iniciaram o teste após 15 min de receberem os compostos. O efeito 

ergogênico da cafeína foi quantificado por meio de curvas de sobrevivência (B, C). Os resultados 

representam a média ± erro padrão da média. As curvas de sobrevivência foram analisadas pelo teste de 

Gehan-Breslow-Wilconxon, *P < 0,001. 

 

 

4.4 O efeito ergogênico da cafeína não envolveu aumento da sinalização mediada 

pela AMPK no músculo esquelético 

 

Para avaliar se os efeitos ergogênicos da cafeína estiveram vinculados a um aumento da 

fosforilação da AMPK, o qual corresponde a um dos mecanismos propostos para o 

aumento do desempenho físico induzido pelo fármaco. Utilizamos 16 animais, 8 dias, 

após terem sido submetidos ao protocolo descrito na Figura 6A. Esses animais, 

receberam uma dose adicional de cafeína e posteriormente os tecidos foram coletados 

para avaliar o grau de fosforilação da proteína.  

A Figura 7A mostra que após o segundo teste incremental (dia 12 do protocolo 

experimental), os animais permaneceram outro período de repouso (3 dias), foram 

submetidos a uma nova adaptação (2 dias) e, depois, de 48 h os animais receberam uma 

dose de cafeína (dia 20 do protocolo experimental 6 mg/kg; i.p.). Os animais 

permaneceram durante 30 min em atividade física prévia a administração do fármaco. Os 

animais foram eutanasiados 15 min e 60 min após a injeção da cafeína e o quadríceps foi 

dissecado. As Figuras 7B-E mostram que o grau de fosforilação da proteína AMPK no 

resíduo de treonina 172 (AMPKTre172) não foi alterado pelo tratamento in vivo com o 

fármaco ergogênico no quadríceps, embora tenha sido observada uma redução 

significativa no conteúdo de AMPK após 15 min de administração de cafeína (Figura 

7B; t (4) = 2,93, P < 0,05). As imagens apresentadas na Figura 7E correspondem às bandas 

eletroforéticas da AMPK e AMPKTre172 e da proteína -tubulina usada como controle 

interno de carga proteica.  
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 Figura 7: Grau de fosforilação da proteína cinase dependente de AMP (AMPK) em animais 

submetidos a teste de esforço máximo e à administração de cafeína. 

(A) Camundongos C57BL/6 (3 meses de idade; machos; n=16) após terem sido submetidos ao protocolo 

experimental descrito na Figura 6, permaneceram por outro período de repouso (3 dias) e nova adaptação 

(2 dias). No dia 20 do protocolo experimental, os animais permaneceram durante 30 min em atividade física 

prévia a administração da cafeína.  Os animais foram eutanasiados 15 min e 60 min após a injeção do 

fármaco e o quadríceps foi dissecado. (B-D) Conteúdo relativo da AMPK total e da AMPK fosforilada no 

resíduo de treonina 172 (AMPKTre172) no quadríceps dos animais submetidos ao protocolo experimental. 

(E) As imagens correspondem bandas eletroforéticas da AMPK e AMPKTre172 e da proteína b-tubulina 

usada como controle interno de carga proteica. Os pesos moleculares da AMPK e da b-tubulina estão 

indicados como 62 kDa e 50 kDa, respectivamente. As barras representam a média ± erro padrão da média. 

Teste t, Student, não pareado, *P < 0,05, indica diferença entre os grupos salina vs. cafeína 15 min. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo 1 foi confirmado o efeito ergogênico de uma dose de cafeína considerada 

moderada em humanos (6 mg/kg), bem como, descrita pela primeira vez a 

farmacocinética do composto em camundongos C57BL/6.  

O delineamento de vários modelos experimentais teve o intuito de tentar entender 

melhor o efeito envolvido na capacidade da cafeína em modular positivamente o 

desempenho físico, para assim poder ser projetado em humanos.  

Demonstramos que a cafeína administrada 30 min antes do início do exercício 

aumentou significativamente o desempenho no teste de esforço máximo realizado em 

esteira por camundongos adultos (3 meses de idade) e velhos (7 meses de idade). Em 

adição ao melhor desempenho físico (distância e velocidade), os camundongos que 

receberam a cafeína apresentaram níveis mais elevados de lactato sanguíneo, fato este, 

que demonstra uma maior capacidade física de sustentar o exercício. Estes resultados 

corroboram com diferentes trabalhos da literatura que relataram o efeito ergogênico da 

cafeína principalmente durante a realização de exercícios de exaustão (ASTORINO; 

ROBERSON, 2010; GANIO et al., 2009; HIGGINS; STRAIGHT; LEWIS, 2016). Na 

literatura, existem relatos que tanto a absorção como o metabolismo da cafeína podem 

sofrer influência de diferentes fatores, entre eles a idade, o que poderia impactar em seu 

efeito ergogênico (NEHLIG, 2018). Contudo, em nosso modelo experimental a diferença 

de idade não promoveu diferenças significativas na melhora no desempenho físico entre 

os animais de 3 e 7 meses de idade. Possivelmente, não ter incluído animais mais velhos 

no desenho experimental, pode ser considerado um limitante desta pesquisa. Cabe, ainda 

ressaltar que, para melhor comparação com os humanos, os camundongos foram testados 

na esteira após 30 min de administração da cafeína, por via i.p. Este período, foi escolhido 

com base em estudos que demonstraram ser o pico sanguíneo da cafeína em humanos 

(BONATI et al., 1982; KAMIMORI et al., 2002). Por outro lado, o efeito ergogênico 

observado em ambos os grupos de animais tratados com cafeína foram modestos, 7%, 

quando comparados ao efeito observado em humanos, 11,3% (DE ARAUJO BONETTI 

DE POLI et al., 2016). Frente a isso, foi questionado se a cinética e pico sanguíneo da 

cafeína seriam similares aos dados já descrito para humanos. Como mostrado na Figuras 
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4, a distribuição do fármaco no sangue e diferentes tecidos apresentou um perfil cinético 

muito similar. Por exemplo, o pico sanguíneo foi observado aos 15 min, de uma a duas 

vezes mais curto que o pico de concentração descrita em humanos (BONATI et al., 1982; 

KAMIMORI et al., 2002). Ainda, as concentrações atingidas no sangue foram de 18,1 

μmol/L, três  vezes menor do que descrita em humanos (BONATI et al., 1982; 

KAMIMORI et al., 2002). Foi também identificado que a ativação do sistema simpático, 

pela exposição do animal à esteira [a atividade físico ativa o sistema simpático 

(CHRISTENSEN; GALBO, 1983)] prévio à administração de cafeína, provocou uma 

modificação na concentração máxima do fármaco atingida em tecidos chaves 

relacionados com a atividade física, como o quadríceps e o estriado (quadríceps aumentou 

60 % - estriado diminuiu 55 %) e uma alteração no tempo de vida média da cafeína 

(quadríceps diminuiu 33 % - estriado aumentou 10 %). Acreditamos que as maiores 

concentrações de cafeína observada no quadríceps dos animais que realizaram atividade 

física, possa estar relacionada com o melhor desempenho físico observados. Sabendo que 

a cafeína pode aumentar a disponibilidade de Ca2+ pela liberação do retículo 

sarcoplasmático e auxiliar no recrutamento de unidades motoras, influenciando na 

sensibilidade das miofibrilas ao Ca2+  durante a prática de exercício (BAZZUCCHI et al., 

2011; TARNOPOLSKY, 2008a, 2008b). Considerando que o estriado é uma estrutura 

envolvida no controle motor e que apresenta alta expressão dos receptores do tipo A2A 

(FREDHOLM et al., 1999), podemos concluir que a melhora no desempenho físico esteja 

relacionado com aumento da neurotransmissão dopaminérgica promovida pelo efeito 

antagônico da cafeína nos receptores A2A.  

Neste contexto, deve ser ressaltado que a sinalização mediada pela adenosina, via 

receptores A1 e A2A no SNC desempenha um papel inibitório sobre a neurotransmissão 

dopaminérgica, serotoninérgica e glutamatérgica (FLAGMEYER; HAAS; STEVENS, 

1997; GOLEMBIOWSKA, K; ZYLEWSKA, 1997; OKADA et al., 2001; OKADA; 

MIZUNO; KANEKO, 1996; WOOD et al., 1989). Por outro lado, a administração 

intracerebroventricular da cafeína em ratos, melhorou o desempenho físico (na esteira) 

em 60%, enquanto a administração do agonista, adenosina-5’-etilcarboxamida (NECA) 

dos receptores A1/A2A, reduziu em 68% em relação ao veículo. No entanto, a pré-

tratamento com cafeína foi eficaz em bloquear a diminuição do tempo de execução pelo 



45 

 

 

NECA. Sugerindo que a cafeína pode atrasar a fadiga através de mecanismos do SNC 

bloqueando o receptor de adenosina (DAVIS et al., 2003),  

Assim, poderia justificar, em nosso modelo experimental que, mesmo 

concentrações mais baixas da cafeína no estriado levaria à uma melhora do desempenho, 

visto que essa estrutura seria mais sensível à dose ergogênica de cafeína na atividade em 

esteira. Por outro lado, o córtex pré-frontal foi o tecido cerebral que apresentou a maior 

concentração de cafeína e, esta distribuição, não foi afetada pelo exercício. Não existe na 

literatura o motivo pelo qual a cafeína possui alta afinidade por esta região, o que sabemos 

é que esta região possui alta densidade dos receptores A1, os quais são alvos da cafeína 

(FREDHOLM et al., 1999, 2011).  

Considerando essa distribuição rápida da cafeína no sangue e nos tecidos 

envolvidos na atividade física, quantificamos o efeito ergogênico, ao administrarmos o 

fármaco 15 min antes do teste de esforço máximo. Assim, neste modelo, conseguimos 

demonstrar resultados mais robustos ao compararmos com o grupo que recebeu a cafeína 

30 min antes do teste.  

Essa farmacocinética diferenciada observada nos camundongos, encoraja estudos 

mais detalhados no futuro com desenhos experimentais mais apropriados, uma vez que a 

cinética da cafeína não segue o perfil observado em humanos. Além disso, nos estimula 

a uma análise mais criteriosa a respeito dos estudos realizados in vivo e seu potencial 

translacional para os humanos. Demonstramos que o pico de cafeína no sangue, em 

camundongos, é mais curto do que em humanos (cerca de 15 min para camundongos; 

cerca de 30 - 60 min para humanos) (BONATI et al., 1982; KAMIMORI et al., 2002), de 

conformidade com a maior taxa metabólica observado em camundongos. Portanto, se a 

farmacocinética da cafeína humana é extrapolada diretamente para diferentes modelos 

animais poderão ser gerados resultados contraditórios.  

Tem sido descrito que a ativação da AMPK contribui para um aumento na 

capacidade de exercício de camundongos (NARKAR et al., 2008). O ribonucleotídeo 

AICA (AICAR), um fármaco ativador da AMPK, promoveu uma melhora no 

desempenho físico em camundongos sem qualquer treinamento físico em comparação 

com camundongos não tratados. Os animais correram por um período de tempo 23% mais 

longo e 44% mais distante, quando comparados com os camundongos controle 

(NARKAR et al., 2008). Este estudo, promoveu o debate sobre o uso de ativadores de 
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AMPK como doping e instigou a WADA para incluir o AICAR, na lista de substâncias 

proibidas da classe “hormônio e moduladores metabólicos”. Assim, é de interesse se 

outros ativadores de AMPK também podem melhorar o desempenho do exercício. 

No sistema experimental empregado, a cafeína não teve efeito sobre o grau de 

fosforilação da proteína AMPK. Por outro lado, em dois modelos diferentes, in vitro e in 

vivo, a cafeína promoveu um aumento, significativo, no conteúdo de AMPk e AMPK-p 

(EGAWA et al., 2011). A diferença dos resultados pode ser justificada em razão do 

modelo empregado; nossos animais foram submetidos a 30 min de corrida na esteira, 

numa baixa intensidade de esforço, antes da administração da cafeína. 

É bem aceito que o efeito ergogênico da cafeína no desempenho físico é 

multifatorial. Inúmeras evidências demonstraram o acoplamento do SNC com o 

mecanismo de excitação-contração do músculo esquelético (TARNOPOLSKY, 2008b). 

Isso é relevante quando considerando as descobertas mostrando que a cafeína, também 

estimula neurônios dopaminérgicos de maneira direta e dependente da dose (NALL et al., 

2016). Como demonstrado por estudos de microdiálise que os níveis de dopamina 

aumentam no cérebro dos ratos, após administração aguda de cafeína; esses mesmos 

animais, foram submetidos a atividade física em esteira e apresentaram uma melhora de 

desempenho (28%), resistência a fadiga, aumento da temperatura corporal e do consumo 

de O2. Sugerindo que o efeito ergogênico da cafeína pode estar relacionado a mudanças 

na liberação de dopamina no cérebro (ZHENG et al., 2014). Este efeito, também foi 

dependente da dose de cafeína usada, e, portanto, sobre os níveis eliciados de cafeína no 

tecido cerebral (SOLINAS et al., 2002). No entanto, a liberação de dopamina foi 

contradita no estudo realizado em humanos, demonstrando que a cafeína aumenta a 

disponibilidade do receptor de dopamina estriatal, D2/D3, e não os níveis de dopamina 

em doses que são relevantes para o consumo humano (VOLKOW et al., 2015). Contudo, 

independentemente do mecanismo específico, há evidências crescentes apontando para o 

efeito da cafeína no sistema dopaminérgico, que parece ser dose dependente, podendo ser 

erroneamente interpretado de acordo com ao desenho experimental utilizado. 

Assim, quando o sistema nervoso simpático e, portanto, o metabolismo é ativado 

pela atividade física muita atenção também deve ser dada ao grupo de músculos 

esqueléticos envolvidos. Diferentes músculos são recrutados na roda de corrida, na 

esteira, piscina, etc.; portanto, de acordo com os dados aqui apresentados, pode-se supor 
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que distribuição de cafeína irá desviar para os tecidos mais ativos. Consequentemente, é 

adequado realizar uma curva de distribuição da cafeína para o tipo de exercício físico 

selecionado, uma vez que o aumento da lipólise ou do metabolismo de ácidos graxos pode 

variar de acordo com níveis de cafeína atingidos e seus correspondentes efeitos 

ergogênicos. Em linha, já foi descrito que altos níveis de cafeína tecidual aumentam a 

lipólise e a produção de calor nos músculos esqueléticos pela inibição de fosfodiesterases 

e, também pelo aumento do conteúdo de proteínas desacopladoras (KOGURE et al., 

2002; RYU et al., 2001). Neste contexto, o efeito pode ser mal compreendido se 

investigando em um músculo esquelético não específico. 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

Em conjunto, nossos resultados sugerem que o efeito ergogênico da cafeína, uma 

única dose, ocorre independentemente da idade. Ao utilizar a cafeína com fins 

ergogênicos, devemos dar atenção ao seu pico de ação. Em nosso modelo o grau de 

fosforilação da AMPK, no quadríceps, não foi alterado pelo tratamento com a cafeína. 

Sugerimos que o mecanismo de ação seja por ativação do SNC.  
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CAPITULO II: 

EFEITO CITOPROTETOR E ANTI-INFLAMATÓRIO DA CAFEÍNA NA 

INFLAMAÇÃO INDUZIDA PELA ADMINISTRAÇÃO DE LPS EM ROEDORES 

 

7. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

7.1. Animais 

 

Camundongos suíços adultos machos obtidos do Biotério Central da UFSC e, 

antes dos experimentos, foram mantidos por 10 dias para aclimatação no Biotério Setorial 

do Departamento de Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas da UFSC. Os animais 

permaneceram em gaiolas coletivas de plástico (38 x 31 x 17 cm.), sob um ciclo claro-

escuro de 12:12 horas, numa temperatura ambiental de, aproximadamente, 22° ± 1°C, 

com acesso livre a água e ração para roedores (Nuvital, PR, Brasil). Todos os 

procedimentos envolvendo animais foram aprovados pela Comissão de Ética no uso de 

Animais (PP00760/CEUA) da UFSC. 

 

 

7.2 Procedimento e análises 

 

Tanto a experimentação quanto as análises bioquímicas e processamento das 

amostras foram realizadas no Laboratório de Bioenergética e Estresse Oxidativo, 

LABOX, Departamento de Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas, UFSC. Para 

análise de expressão gênica, foi utilizado o espaço físico do Laboratório de Biologia 

Molecular da Universidade de Taubaté, coordenado pelo professor Dr. Rodrigo Augusto 

da Silva, UNITAU. 
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7.3 Desenho experimental  

 

De acordo com a Figura 8 os animais foram divididos em 4 grupos experimentais 

(n= 5) da seguinte forma:  

Grupo veículo: Animais que receberam uma única injeção de veículo (solução 

salina; 0,1 mL/10 g) e 15 min após, outra injeção de veículo; 

Grupo LPS: Animais que receberam injeção de veículo e 15 min após uma 

injeção de LPS (0,33 mg/kg; i.p.);  

Grupo cafeína: Animais que receberam uma injeção de cafeína (6 mg/kg; i.p.) e 

15 min após uma injeção de veículo; 

Grupo cafeína + LPS: Animais que receberam uma injeção de cafeína (6 mg/kg; 

i.p.) e 15 min após uma injeção de LPS (0,33 mg/kg; i.p.). 

 

Após 24 h de aplicar os diferentes tratamentos os animais foram eutanasiados por 

deslocamento cervical seguido de decapitação, e o músculo esquelético quadríceps foi 

dissecado, congelado em nitrogênio líquido e armazenado em ultra freezer - 80 °C até a 

realização das diferentes mensurações, como apresentado na Figura 8. 

 

 

 

 

Figura 8: Representação gráfica do modelo experimental.  

Os animais foram divididos em 4 grupos experimentais, e receberam uma injeção de salina ou cafeína e 15 

min após, receberam salina ou LPS; 24 h depois foram eutanasiados e o musculo quadríceps dissecado. 

Cada grupo experimental foi conformado por 5 animais. 
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7.4 Extração de ácido ribonucleico (RNA) total   

 

O RNA total foi isolado do músculo quadríceps esquerdo utilizando o método 

TRIzol®/Clorofórmio/Isopropanol. Após homogeneização das amostras em 0,5 mL do 

reagente TRIzol® a separação da fase aquosa foi realizada pela adição de 0,2 mL de 

clorofórmio (Merck, Whitehouse Station, NJ, USA), seguido pela centrifugação (14.000 

rpm) por 15 minutos a 4ºC. Ao término da centrifugação a fase aquosa foi coletada 

(sobrenadante) em tubos novos devidamente identificados, sendo desprezada a fase. Em 

seguida o RNA foi precipitado pela adição de 0,5 mL de isopropanol absoluto gelado 

(Merck, Whitehouse Station, NJ, USA). Após a incubação por 10 minutos a temperatura 

ambiente as amostras foram novamente centrifugadas (14.000 rpm por 15 minutos). Ao 

término da centrifugação o isopropanol foi descartado por inversão e o RNA precipitado 

(pellet) foi lavado com etanol 75%. A quantidade e pureza do RNA extraído foi estimada 

em aparelho de espectrofotometria após sua ressuspensão em 20 L de água DEPC, 

utilizando as razões OD 260/280 (≥ 1,8) e OD 260/230 (≥ 1,0) (NanoDrop 2000, Thermo 

Scientific, Uniscience) e armazenados a -80°C.  

 

7.5 Síntese de DNA complementar (cDNA)   

 

O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado a partir da reação de transcrição 

reversa de 2000 ng de RNA total na presença de 2 U da enzima transcriptase reversa (Kit 

Superscript II, Invitrogen) (Carlsbad, CA, USA) de acordo com as instruções 

recomendadas pelo fabricante. A primeira fita de cDNA foi gerada em reação com 

volume final de 20 L contendo 500 M de dNTP, 25 g/mL de OLIGO dT, 1X solução 

tampão de primeira fita, 40 U de inibidor de RNase, 10 M de DTT pela enzima 

Superscript II. Inicialmente, a mistura de RNA, água e iniciador foi incubada a 65°C por 

5 minutos para promover a abertura de possíveis estruturas secundárias. Em seguida a 

reação de síntese aconteceu durante 50 minutos a 50⁰C com posterior inativação 

enzimática a 85ºC por 5 minutos. Após o término da reação o cDNA sintetizado foi 

diluído para concentração final de 100 ng/µl e armazenado a -20ºC. 
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7.6 Quantificação da expressão gênica por reação em cadeia da polimerase 

quantitativo em tempo real (q-PCR) 

 

Para o estudo do padrão de expressão gênica as reações foram realizadas com 

iniciadores específicos (Tabela 3) e tiveram como controle endógeno os genes Gapdh e 

-actina. Todas as reações tiveram volume final de 10 L; contendo 5 L de SYBR Green 

I Master, 0,4 M de iniciadores específicos, 1 L do cDNA sintetizado e q.s.p. de água 

Milli-Q Rnase free. A quantidade relativa dos transcritos foi determinada pelo método 

limiar crítico comparativo 2−ΔCt. Neste método, a média do Ct do gene alvo foi subtraída 

pela média do Ct dos controles utilizados, resultando em um ΔCt. Para o cálculo da 

expressão substituímos o valor de ΔCt obtido na fórmula 2−ΔCt. Os valores finais foram 

apresentados como razão entre a expressão do gene alvo em relação à média da expressão 

gênica dos genes utilizados como normalizadores. Os resultados foram expressos como 

média ± desvio padrão de 5 animais independentes realizados em triplicata. 
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Tabela 3: Condições de ciclagem e sequência dos iniciadores utilizados para estudo 

da expressão gênica.  

 

 

7.7 Obtenção do DNA 

 

Para obtenção do DNA genômico (gDNA) o músculo quadríceps esquerdo foi 

homogeneizado em tampão de extração (10 mM de Tris pH 3,0; 0,5 % de SDS, 5 mM de 

EDTA) e incubados com solução de proteínase K (20 mg/mL) por 16 h a 56 °C. Em 

seguida o DNA foi isolado pelo método fenol/clorofórmio/álcool isoamílico 

(TREVILATTO; LINE, 2000). A quantidade e pureza do gDNA extraído foram 

estimadas em aparelho de espectrofotometria utilizando as razões OD 260/280 (≥ 1,8) e 

OD 260/230 (≥ 1,0) (NanoDrop 2000, Thermo Scientific, Uniscience).  
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7.8 Tratamento do DNA 

 

Cada amostra de gDNA foi dividida em três tubos contendo a mesma 

concentração (400 ng) e incubados a 37 °C por 2 h com 1X NE buffer, 40 mM de glicose 

UDP e 1 unidade da enzima T4-β-glicosiltransferase (T4-BGT) em reação com volume 

final de 20 L. Esta enzima transfere especificamente a porção de glicose da 

difosfoglucose de uridina (UDP-Glc) para 5-hidroximetilcitosina (5-hmeC) pela reação 

de glicosilação, produzindo o produto beta-glucosil-5-hidroximetilcitosina. Este produto 

bloqueia especificamente a atividade de endonuclease MspI e faz com que ela reconheça 

apenas as sequências de CCGG metiladas (5-meC) e não metiladas, mantendo integras as 

regiões CCGG hidroximetilcitosina (5-hmeC). Após a inativação da enzima T4-BGT por 

incubação a 65°C por 15 min, as amostras foram digeridas com as endonucleases MspI 

(New England Biolabs, Beverly, MA, EUA), que reconhece todas as sequencias CCGG 

(metiladas e não metiladas), com exceção apenas das sequências CCGG com o produto 

beta-glucosil-5-hidroximetilcitosina e pela HpaII (New England Biolabs, Beverly, MA, 

EUA) que reconhece todas as sequências CCGG com a diferença de que sequências 

CCGG metiladas (5-meC) promove a inibição de sua atividade catalítica. No terceiro tubo 

foi adicionado a mesma quantidade de H2O (gDNA não digerido – controle 100%). Todas 

as reações foram realizadas separadamente com volume final de 25 μL a 37°C por 2 h 

(Figura 9).  

 

 

 

Figura 9: Esquema do tratamento do DNA. 
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7.9 Determinação do padrão de metilação 

 

O padrão de metilação (5-meC) e hidroximetilação (5-hmeC) da região promotora 

dos genes ADORA1 ilha 1 [F: 5` AAG GAG CTC ACC ATC CTG 3`; R: 5` GTG 

GGT GGG CAC AGG GTA G 3`], ilha 2 [F: 5` CGA GAC TCC ACT CTG GC 3`; 

R: 5` CAC CTC GGT ACT GTC CCT GT 3`], ADORA2A [F: 5` AGG GTG CGC 

CCA TGA GCG GC 3`; R: 5` CAA CCC GAG AGT CTG ACC CGC CT 3`] e 

AMPK [F: 5` CAC CTT CGG GAA AGT GAA GGG TG 3`; R: 5` GCT GGG AGC 

GGA GCC CGA GGC 3`] foi determinado em reações de qPCR contendo SYBR Green 

I Master 2x (12,5 μL) 0,4 µM de iniciadores específicos, 1,5 µL (25 ng) de gDNA tratado 

(nas 3 condições; H2O, MspI e HpaII) e q.s.p de H2O livre de nuclease. As sequências 

dos iniciadores foram desenhados em regiões regulatórias com ilhas CpG dentro de 

regiões de hipersensibilidade a DnaseI, reguladas por marcas de modificações de histonas 

e com sítios de ligação de fatores de transcrição utilizando o programa Primer3 Input 

(versão 0.4.0) (UNTERGASSER et al., 2012). A determinação de estruturas secundárias 

e temperaturas de anelamento foi analisada pelo programa Beacon Designer 

(http://www.premierbiosoft.com/). Todas as sequências foram blastadas para 

confirmação da localização cromossômica pela ferramenta de PCR in-silico 

(https://genome.ucsc.edu/). A obtenção dos valores percentuais referentes a metilação e 

hidroximetilação serão calculados a de acordo (NESTOR et al., 2012).  

 

7.10 Analise estatística 

 

Os resultados obtidos dos perfis transcricionais e estado de metilação da região 

promotora dos genes ADORA1 e ADORA2A de 5 animais individuais foram analisados 

pelo teste de variância ANOVA, seguido pelo teste de Tukey, usando o programa 

GraphPad Prisma 6®. Em todas as medidas o  foi de 5 % bicaudal, ou seja, a 

significância estatística foi considerada para valores de P ≤ 0,05. Os resultados foram 

expressos como média ± erro padrão da média de 5 experimentos independentes. Todas 

as reações foram realizadas em duplicata técnica. A correlação entre a expressão gênica 

e o padrão de metilação da região promotora foi testada utilizando o coeficiente de 

correlação de Pearson (r), sendo considerado significativo os valores de r ≥ 0.6.  

http://www.premierbiosoft.com/
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8. RESULTADOS 

 

8.1 O pré-condicionamento com cafeína provocou uma resposta anti-inflamatória 

em quadríceps de animais expostos a LPS 

 

A Figura 10 mostra o efeito da administração de uma única dose de cafeína (6 mg/kg; 

i.p.) no controle transcricional de mediadores inflamatórios 24 h após a indução de 

inflamação pela administração de LPS (0,33 mg/kg; i.p.). Nosso grupo de pesquisa e 

outros têm previamente demonstraram que 4 h após a administração de LPS as citocinas 

pró-inflamatórias aumentam no sangue e tecidos de roedores e iniciam o retorno a 

condições próximas da homeostasia a partir de aproximadamente 14 h (MARTINS et al., 

2018). A Figura 10A aqui mostra que a expressão do gene Il-1  permaneceu aumentado 

pelo menos durante 24 h no quadríceps dos animais tratados com LPS, e que a ativação 

da resposta anti-inflamatória se caracterizou pelo aumento da expressão dos genes Il-10 

(F (3,16) =19,68; P <0,01) (Figura 10B) e Il-13 (F (3,16) =13,15; P <0,001) (Figura 10C). As 

Figuras 10D e 10E mostram que o tratamento com cafeína provocou um aumento 

significativo na quantidade dos transcritos dos genes Tnf-  e Il-18, respectivamente, com 

uma redução significativa na expressão de do gene Il-10 (Figura 10B). A figura também 

mostra que o pré-condicionamento com cafeína provocou uma mudança significativa na 

resposta inflamatória nos animais tratados com LPS, favorecendo um ambiente anti-

inflamatório. Ainda, em relação ao pré-condicionamento com cafeína, as Figuras 10A e 

10D mostram a redução da expressão dos genes pró-inflamatórios Il-1β e Tnf- , 

respectivamente, e um aumento significativo na quantidade dos transcriptos de Il-10 

(Figuras 10B). 
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Figura 10: Efeito da administração intraperitoneal (i.p.) de cafeína sobre a resposta inflamatória 

induzida por lipopolissacarídeo (LPS) no quadríceps de roedores.  

Camundongos suíços (3 meses de idade; machos; n=5) foram submetidos a uma administração de cafeína 

(6 mg/kg; i.p.) e/ou LPS (0,33 mg/kg; i.p.) e após 24 h tiveram os quadríceps dissecados e processados pelo 

método TRIzol®/clorofórmio/isopropanol para extração de RNA total como detalhado na seção de M&M. 

A expressão gênica foi mensurada nas preparações musculares: (A) Interleucina 1  (Il-1 ); (B) Interleucina 

10 (Il-10); (C) Interleucina 13 (Il-13); (D) fator de necrose tumoral alfa (TNF-α); e (E) Interleucina 18 (Il-

18). A expressão dos genes Gapdh e -actina foram utilizados como normalizadores. Os resultados foram 

calculados pelo método (2− ΔCt) e representam a média + erro padrão da média de 5 experimentos 

independentes realizados em duplicata técnica. *P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001 em relação ao grupo 

experimental veículo; #P < 0,05; # #P < 0,01; # # #P < 0,001, em relação ao grupo LPS; #P < 0,05; # #P < 0,01; 
# # #P < 0,001, em relação ao grupo LPS + Cafeína; ** P <0,001 e **** P <0,0001 em relação ao grupo 

Cafeína. 
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8.2 O pré-condicionamento com cafeína inibe a ativação do inflamassoma em 

quadríceps de animais expostos a LPS  

 

Considerando que o principal efeito anti-inflamatório da cafeína no quadríceps foi 

a redução a expressão gênica de Il-1  (Figura 10A), e que esta citocina para promover 

os efeitos pró-inflamatórios requer do processamento pelo inflamassoma  (DE ZOETE et 

al., 2014), a seguir foi quantificada a quantidade de transcriptos dos principais 

componentes que indicam a ativação do inflamassoma. A Figura 11 mostra a modulação 

da expressão gênica dos genes NRLP3, ASC e caspase-1, componente dos inflamassoma 

NLRP3 (Figura 11A) em animais pré-condicionados com cafeína e submetidos a 

inflamação. As Figuras 11C-D mostram que o pré-tratamento com cafeína provocou a 

inibição da expressão de ASC1 [F (3,15) =27,23; P <0,0001] e caspase-1 [F (3,15) =53,29; P 

<0,0001] regulados positivamente pela exposição a LPS no quadríceps dos roedores. A 

Figura 11A mostra que expressão de Nlrp3, gene que codifica para o receptor do 

complexo inflamassoma NLRP3, foi regulado positivamente pelo pré-tratamento com 

cafeína (aumento de aproximadamente 40X) nos animais em estado pró-inflamatório [F 

(3,16) =40,16; P <0,0001]. Embora a ativação do receptor seja um evento chave na ativação 

do inflamassoma, a associação com os outros componentes é essencial, resultando na 

inibição do processamento da citocina IL-1  como previamente mostrado na Figura 10A. 

Cabe ainda ressaltar, que a análise gráfica dos valores absolutos de expressão gênica 

revelou que a expressão da caspase-1 corresponde ao gene com menor quantidade de 

transcritos do inflamassoma NLRP3; portanto, uma posterior inibição da sua expressão 

pelo pré-condicionamento com cafeína resultará possivelmente numa inibição da 

ensamblagem do inflamassoma. 
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Figura 11: Efeito da administração intraperitoneal (i.p.) de cafeína sobre a ativação do 

inflamassoma NLRP3 induzida por lipopolissacarídeo (LPS) no quadríceps de roedores.  

Camundongos suíços (3 meses de idade; machos; n=5) foram submetidos a uma administração de cafeína 

(6 mg/kg; i.p.) e/ou LPS (0,33 mg/kg; i.p.) e após 24 h tiveram os quadríceps dissecados e processados pelo 

método TRIzol®/clorofórmio/isopropanol para extração de RNA total como detalhado na seção de M&M. 

A expressão gênica foi mensurada nas preparações musculares das (A) principais proteínas componentes 

do inflamassoma NLRP3: (B) receptor NLRP3 (Nlrp3); (C) ASC1; e (D) caspase-1. (E) Comparação da 

expressão basal gênica dos componentes do inflamassoma. A expressão dos genes Gapdh e -actina foram 

utilizados como normalizadores. Os resultados foram calculados pelo método (2− ΔCt) e representam a média 

+ erro padrão da média de 5 experimentos independentes realizados em duplicata técnica. ***P < 0,001 

em relação ao grupo experimental veículo; # #P < 0,01; # # #P < 0,001, # ## #P < 0,0001 em relação ao grupo 

LPS; **** P <0,0001 em relação ao grupo Cafeína. 
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8.3 O pré-condicionamento com cafeína favorece a regulação positiva do gene que 

codifica para o receptor adenosinérgico Adora2A no músculo quadríceps de animais 

submetidos a inflamação 

 

A Figura 12 mostra o efeito modulatório do pré-tratamento com cafeína sobre a 

expressão de genes relacionados com a sinalização adenosinérgica no músculo quadríceps 

de animais submetidos a LPS. A Figura 12A mostra que o nível basal de expressão gênica 

de Adora1 e Adora2A é similar no músculo quadríceps. Contudo, as Figuras 12B e 12C 

mostram que a expressão gênica destes subtipos responde de forma distinta, tanto ao LPS 

como à cafeína. A Figura 12B mostra que o tratamento com LPS promoveu a expressão 

do subtipo Adora1 o qual foi parcialmente prevenido pelo tratamento conjunto com 

cafeína [F (3,9) =3,547; P <0,05]. Esta modulação da expressão gênica foi diferente para 

Adora2. A Figura 12C mostra que o tratamento com cafeína modulou positivamente a 

expressão desse gene, aumento que foi regulado pelo estado inflamatório agudo induzido 

pelo LPS [F (3,31) =35,78; P <0,0001]. 

 

 



60 

 

 

 

Figura 12: Efeito do pré-tratamento com cafeína na expressão de genes relacionado com a sinalização 

adenosinérgica no quadríceps de roedores submetidos a inflamação pela administração de 

lipopolissacarídeo (LPS).  

Camundongos suíços (3 meses de idade; machos; n=5) foram submetidos a uma administração de cafeína 

(6 mg/kg; i.p.) e/ou LPS (0,33 mg/kg; i.p.) e após 24 h tiveram os quadríceps dissecados e processados pelo 

método TRIzol®/clorofórmio/isopropanol para extração de RNA total como detalhado na seção de M&M. 

A expressão gênica foi mensurada nas preparações musculares dos genes Adora1 (A, B) e Adora2A (A, C). 

A expressão dos genes Gapdh e -actina foram utilizados como normalizadores. Os resultados foram 

calculados pelo método (2− ΔCt) e representam a média + erro padrão da média de 5 experimentos 

independentes realizados em duplicata técnica. *P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001 em relação ao grupo 

experimental veículo; #### P <0,0001 em relação ao grupo LPS; **** P <0,0001 em relação ao grupo 

Cafeína. 
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8.4 Efeito do pré tratamento da cafeína e do LPS, no controle transcricional de genes 

relacionados a biogênese mitocondrial e metabolismo muscular 

 

Devido a interdependência entre PGC-1α e AMPK no controle de programas 

transcricionais relacionados ao metabolismo oxidativo (CANTÓ; AUWERX, 2009) foi 

também avaliada a expressão desses genes no quadríceps de animais pré-condicionados 

com a cafeína e submetidos a inflamação. A Figura 13A mostra que tanto a administração 

do LPS como de cafeína reduziu, significativamente, a expressão gênica de Pgc-1α, efeito 

que foi potenciado quando o tratamento foi conjunto [F (3,16) =28,44; LPS, P <0,001; 

cafeína e LPS + cafeína, P <0,0001]. Em contrapartida, a Figura 13B mostra que o 

processo inflamatório promovido pelo LPS estimulou a expressão de Ampk que foi 

prevenido pelo pré-condicionamento com cafeína [F (3,16) =9,041; P <0,01]. 

 

 

 

Figura 13: Efeito do pré-tratamento com cafeína na expressão de genes relacionado com o 

metabolismo oxidativo no quadríceps de roedores submetidos a inflamação pela administração de 

lipopolissacarídeo (LPS).  

Camundongos suíços (3 meses de idade; machos; n=5) foram submetidos a uma administração de cafeína 

(6 mg/kg; i.p.) e/ou LPS (0,33 mg/kg; i.p.) e após 24 h tiveram os quadríceps dissecados e processados pelo 

método TRIzol®/clorofórmio/isopropanol para extração de RNA total como detalhado na seção de M&M. 

A expressão gênica foi mensurada nas preparações musculares dos genes relacionados com o metabolismo 

oxidativo (A) coativador-1 alfa do receptor ativado por proliferador de peroxissoma gama (Pgc-1 ) e (B) 

proteína cinase dependente de AMP (Ampk). A expressão dos genes Gapdh e -actina foram utilizados 

como normalizadores. Os resultados foram calculados pelo método (2− ΔCt) e representam a média + erro 

padrão da média de 5 experimentos independentes realizados em duplicata técnica. **P < 0,01; ***P < 

0,001 e ****P < 0,0001 em relação ao grupo experimental veículo; # #P < 0,01, em relação ao grupo LPS. 
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9. DISCUSSÃO 

A constante busca na melhora do desempenho físico, seja por esportistas ou 

praticantes regulares não-atletas, tem estimulado inúmeros estudos na busca de 

substâncias e/ou artifícios que contribuam com a melhora do desempenho físico. Dentre 

as diferentes classes de suplementos, os termogênicos acabam sendo a escolha preferida 

por praticantes de exercícios físicos por aumentar a taxa metabólica basal, facilitando a 

perda de peso e gordura corporal (CAMPBELL et al., 2016). Neste sentido, os 

mecanismos moleculares relacionados ao efeito ergogênico da cafeína já estão, de certa 

forma, bem caracterizados, entretanto os mecanismos pelo qual ela exerce sua atividade 

protetora neuromuscular ainda são pouco explorados. Assim, neste capítulo apresentamos 

resultados que sugerem que o efeito protetor da cafeína para o tecido muscular esquelético 

seja mediando um estado anti-inflamatório. Cabe ressaltar, que muitos grupos de pesquisa 

têm utilizado os marcadores de inflamação, em especial as citocinas, como biomarcadores 

de recuperação e adaptação ao exercício (LEE et al., 2017; MACEDO, 1980).  

Devido ao limitado número de estudos que abordam os mecanismos moleculares 

envolvidos no efeito protetor da cafeína, especificamente ao tecido muscular, projetamos 

um modelo em que a cafeína foi administrada 15 min antes da indução da inflamação e 

avaliamos seus efeitos após 24 h na tentativa de mimetizar o impacto da suplementação 

da cafeína na recuperação muscular. Acreditamos ser possível translacionar, mesmo que, 

de forma indireta o quadro inflamatório observado no músculo quadríceps com a resposta 

inflamatória desencadeada pelo exercício físico e, assim, utilizar os resultados obtidos 

pelo pré-tratamento da cafeína com seu efeito protetor, contribuindo, em parte, na 

elucidação dos mecanismos moleculares.  

Os níveis elevados de transcritos dos genes codificantes para citocinas 

inflamatórias (anti e pró-inflamatórias) observado após 24 h no grupo LPS, em especial 

a expressão de Il-1  no músculo quadríceps apoia nossa hipótese. Estes dados estão de 

acordo com pesquisas prévias que demonstraram maior concentração de Il-1β no líquido 

intersticial em comparação com o plasma. Isto sugere que embora as células do músculo 

esquelético produzem e liberam IL-1β durante a inflamação. O fato de sua liberação ser 
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rigidamente controlada, a qualifica como um potencial marcador biológico da ação 

protetora muscular (PEAKE et al., 2015).  

Tendo em vista as possíveis implicações das citocinas pró-inflamatórias no 

metabolismo muscular, aqui demonstramos que o pré-tratamento agudo com a cafeína 

apresentou importante efeito protetor, visto que reduziu expressivamente a expressão da 

citocina pró-inflamatórias Il-1  e aumentou a expressão gênica da citocina anti-

inflamatórias, Il-10. Estes resultados podem ser indicativos de que a cafeína, além de 

melhorar o desempenho físico, também pode contribui na recuperação do tecido 

muscular. O papel da síntese de citocinas endógenas no músculo propriamente dito, ainda 

é limitado. Contudo, já foi demonstrado que uma injeção i.p. de uma dose não letal de 

LPS (1.000 mg/kg), levou ao aumento dose dependente do conteúdo de mRNA do TNF-

 e da Il-1  no músculo gastrocnêmico após 1 h, com pico de expressão em 2 h em ratos 

(LANG et al., 2003). A redução da expressão gênica das citocinas pró-inflamatória TNF-

 e Il-1  e o aumento da expressão da IL-10 no grupo cafeína + LPS suporta o efeito anti-

inflamatório da cafeína observado em diferentes estudos (BARCELOS et al., 2014; 

KOLAHDOUZAN; HAMADEH, 2017; RODAS et al., 2020). Um fato inesperado foi o 

aumento da expressão gênica das as citocinas pró-inflamatória TNF-  e Il-18 no grupo 

tratado apenas com a cafeína, mas pode representar a ativação aguda do sistema imune. 

Neste caso, especificamente, nossos resultados estão em desacordo com a 

literatura que demonstrou, num modelo in vitro, que a cafeína pode inibir tanto a 

expressão de TNF-  quanto a ativação da Il-18, por meio do bloqueio do receptor A1 

(CHAVEZ-VALDEZ et al., 2009). Os resultados de estudos anteriores indicam que os 

análogos da adenosina inibem produção de espécies reativas de oxigênio, induzida por 

LPS por neutrófilos equinos, principalmente, por ativação de receptores A2A. Assim, ao 

utilizar monócitos de sangue periférico, por produzirem citocinas que são responsáveis 

por muitos efeitos deletérios provocados por LPS, foi demonstrado que a co incubação 

de monócitos com um agonista do receptor A2A, resultou na inibição da produção de TNF-

, sugerindo que os análogos de adenosina inibem o efeito induzido pelo LPS (SUN et 

al., 2008). 
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Dentre os mecanismos propostos para a ação anti-inflamatória da cafeína, o mais 

aceito e estudado, é o bloqueio dos receptores de adenosina, devido a sua ação antagônica 

da molécula de adenosina (CHAVEZ-VALDEZ et al., 2009). Sendo os análogos de 

adenosina estáveis e seletivos para receptores A2A se tornam em adequados compostos 

para desenvolvimento de drogas anti-inflamatórias  (KÖROĞLU et al., 2014). Ainda em 

relação aos mecanismos propostos para a ação anti-inflamatória da cafeína, um 

mecanismo ainda pouco explorado, mas que tem despertado a atenção de grupos de 

pesquisa é a formação e ativação do complexo inflamassoma NRLP3. Mesmo sabendo 

que tanto a IL-1𝛽 como a IL-18 exerçam papeis centrais e crucial na iniciação e 

progressão de distúrbios inflamatórios no tecido muscular esquelético, e que o 

inflamassoma NLRP3 funciona como uma plataforma supramolecular para a maturação 

dependente da caspase-1 das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e IL-18 (BENETTI et al., 

2013; GUO; CALLAWAY; TING, 2015), sua contribuição na ativação de mediadores 

inflamatórios no músculo quadríceps, ainda não foi investigado. Existe até o momento na 

literatura apenas um único relato de que a cafeína suprime a ativação do inflamassoma 

NRLP3 e por consequência secreção de IL-1β e IL-18 em macrófagos THP-1 (ZHAO et 

al., 2019).  

Nesse sentido, nosso estudo é pioneiro e mostra pela primeira vez que uma dose 

única de cafeína pode inibir a ativação do inflamassoma NRLP3 modulando 

negativamente a expressão gênica de ASC e caspase-1, dois componentes essenciais para 

o processamento da pró-Il1  e pró-Il18 (BROZ; DIXIT, 2016). A caracterização do perfil 

transcricional dos componentes do inflamassoma NRLP3 no músculo quadríceps, revelou 

que dentre os genes dos membros avaliado, a caspase-1 foi o gene que apresentou a menor 

expressão gênica absoluta. Curiosamente, quando avaliamos somente o efeito do LPS no 

controle da expressão gênica dos componentes, observamos que sua ação parece ser 

limitada aos genes ASC e caspase-1, sendo este efeito, totalmente revertido no grupo pré-

tratado pela cafeína. Por outro lado, o silenciamento do receptor A2A de adenosina 

antagonizado pela cafeína diminuiu significativamente a expressão de caspase-1 (ZHAO 

et al., 2019). Este fato, nos encoraja a acreditar que a ação anti-inflamatória da cafeína se 

dê pela inibição competitiva dos receptores A2A e inibição da expressão da caspase-1. 
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Na tentativa de explorar o envolvimento dos receptores de adenosina do tipo A1 e 

A2A, no músculo quadríceps, optamos por determinar o perfil transcricional basal. Nossos 

resultados mostraram que ambos receptores são expressos de forma semelhante no 

quadríceps. Cabe ressaltar ainda, que ambos apresentam alta afinidade com a cafeína, mas 

possuem funções distintas, sendo a resposta da ativação dos receptores adenosinérgicos 

do tipo A2A antagônica aquela observada para os receptores do tipo A1 (KESSEY; 

MOGUL, 1998).   

 

 

10. CONCLUSÃO 

Em conjunto, nossos resultados sugerem que uma única dose de cafeína ao reduzir 

a expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias controla a inflamação muscular. 

Podemos sugerir que o pré-tratamento agudo com cafeína, pode apresentar uma ação 

protetora muscular, visto que reduziu a expressão gênica das citocinas Il-1  e TNF- ,  

aumentou a expressão gênica da citocina anti-inflamatórias, Il-10.  Essa indicação de ação 

protetora muscular, pode beneficiar esportistas ao reduzir o tempo de recuperação no 

treinamento.    
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11. PERSPECTIVAS DO PRESENTE TRABALHO 

 

1. Investigar o efeito do pré-tratamento da cafeína no estado de metilação da 

região promotora dos genes dos receptores A1 e A2A; 

2. Investigar o efeito do pré-tratamento da cafeína no estado de metilação da 

região promotora dos genes da AMPK e do PGC-1α;  

3. Investigar o efeito do pré-tratamento da cafeína + LPS em um teste 

incremental de esforço máximo. 
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ANEXO 1: Treating depression with exercise: The inflammasome inhibition 

perspective. 
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ANEXO 2: Potential pitfalls when investigating the ergogenic effects of caffeine in 

mice. 
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ANEXO 3: Epigenetic modifications induced by exercise: Drug-free intervention to 

improve cognitive deficits associated with Obesity 
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ANEXO 4: Role of Adenosine A2A Receptors in the Central Fatigue of 

Neurodegenerative Diseases. 
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ANEXO 5: Physical Exercise Potentials Against Viral Diseases Like COVID-19 in 

the Elderly. 
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