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RESUMO 

 



RESUMO 

 

CERQUEIRA, Henrique Santa Capita. Efeitos da suplementação de teacrina sobre o 

desempenho motor e sistema IGF de atletas amadores. 2022. Tese (Doutorado) - 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

A busca pelo aumento do desempenho motor é inerente aos praticantes de atividade 

física. E, dentre as alternativas para buscar este aumento, está a nutrição. No âmbito da 

nutrição esportiva, a literatura tem demonstrado que diferentes substâncias podem promover 

os mais diversos efeitos benéficos com relação ao desempenho motor. Uma substância que 

vem ganhando bastante destaque é a teacrina, um alcaloide que tem a premissa de aumentar o 

desempenho motor, sendo bastante utilizada entre pessoas engajadas em programas de 

exercício físico. Contudo, os estudos sobre o tema são bastante escassos. Assim sendo, o 

presente estudo buscou verificar os efeitos da suplementação de teacrina sobre o desempenho 

físico em atletas jovens do sexo masculino, por meio da aplicação de uma bateria de testes 

físicos. Para isso, 22 sujeitos foram divididos em dois grupos (teacrina e placebo), e avaliados 

em três momentos. A segunda e a terceira avaliação ocorreram 72h e 8 semanas após a 

primeira, respectivamente. Desta forma, o desempenho foi avaliado tanto de forma aguda, 

quanto crônica (comparando as avaliações 1 x 2, bem como as avaliações 1 x 3). Além dos 

testes físicos realizados nas três avaliações, as avaliações 1 e 3 incluíram dosagem hormonal 

de IGF-I e IGFBP-3, utilizados como marcadores do estado de treinamento. A primeira 

avaliação serviu como medida basal, com ambos os grupos realizando os testes sem uso de 

suplementação. Na segunda os sujeitos ingeriram teacrina ou placebo 60min antes dos testes. 

Nas 8 semanas seguintes, os sujeitos ingeriram teacrina ou placebo antes das suas sessões de 

treinamento habituais, sendo avaliados novamente ao fim deste período. Não houve diferença 

entre os grupos em nenhum dos testes realizados, tanto na avaliação dos efeitos agudos 

quanto crônicos. Assim sendo, os achados do presente estudo não sustentam o uso da teacrina 

como suplemento visando aumentar o desempenho físico. 

 

 

 

 

Palavras chave: Educação Física e Treinamento. Suplementação Alimentar. Fator de 

Crescimento Insulin-Like I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



ABSTRACT 

 

CERQUEIRA, Henrique Santa Capita. Effects of theacrine supplementation on motor 

performance and IGF system of amateur athletes. 2022. Tese (Doutorado) - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

The search for increased motor performance is inherent to practitioners of physical 

activity. Nutrition is among the alternatives that aim at this increase. In the context of sports 

nutrition, the literature has shown that different substances can promote the most diverse 

beneficial effects in relation to motor performance. A substance that has stood out is 

theacrine, an alkaloid that has the premise of increasing motor performance, being widely 

used among people engaged in physical exercise programs. However, studies on the subject 

are quite scarce. Therefore, the present study sought to verify the effects of theacrine 

supplementation on physical performance in young male athletes, through the application of a 

battery of physical tests. For this, 22 subjects were divided into two groups (theacrine and 

placebo), and evaluated at three moments. The second and third assessments took place 72h 

and 8 weeks after the first, respectively. In this way, performance was evaluated both acutely 

and chronically (comparing assessments1 x 2 as well as assessments1 x 3). In addition to the 

physical tests performed in the three assessments, assessments 1 and 3 included hormone 

levels of IGF-I and IGFBP-3, used as markers of training status. The first assessment served 

as a baseline measure, with both groups performing the tests without the use of 

supplementation. In the second, the subjects ingested theacrine or placebo 60min before the 

tests. For the next 8 weeks, the subjects ingested theacrine or placebo before their usual 

training sessions, being evaluated again at the end of this period. There was no difference 

between the groups in any of the tests performed, both in the assessment of acute and chronic 

effects. Therefore, the findings of the present study do not support the use of theacrine as a 

supplement to increase physical performance. 
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INTRODUÇÃO 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

 Seja na prática da atividade física ou no esporte propriamente dito, a busca pela 

melhora do desempenho motor é inerente aos praticantes destes. Cada vez mais a ciência tem 

mostrado diversos recursos que visam melhorar o desempenho motor. São os chamados 

recursos ergogênicos. E dentre esses recursos está a nutrição, cujas pesquisas na área mostram 

que diferentes substâncias podem promover os mais diversos efeitos benéficos com relação ao 

desempenho motor. Um dos suplementos que tem ganhado bastante destaque nos últimos 

anos é a teacrina, amplamente encontrada em lojas do ramo. A teacrina é um alcaloide de 

estrutura similar à cafeína e que tem como premissa o aumento do desempenho motor. 

Todavia os estudos sobre tal substância são extremamente escassos e, no que tange ao 

desempenho motor em humanos, não foram encontrados quaisquer estudos na literatura sobre 

o tema. Partindo destes pressupostos o presente projeto apresenta a seguinte indagação: qual o 

efeito da teacrina sobre desempenho motor e na composição corporal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 



2 OBETIVO 

 

O presente projeto buscou verificar o efeito da suplementação com teacrina sobre o 

desempenho motor de atletas amadores jovens do sexo masculino em testes motores, tanto de 

forma aguda quanto de forma crônica. Além disso, averiguou os efeitos da teacrina sobre o 

estado de treinamento dos sujeitos, antes e após as 8 semanas de suplementação. Para isso as 

concentrações séricas de componentes do sistema IGF dos sujeitos foram utilizadas como 

marcadores. 
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3 HIPÓTESE 

 

Tanto a suplementação aguda, quanto crônica de teacrina promoverá aumento no 

desempenho dos sujeitos nos testes executados. 

 

4 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar da teacrina ser comercializada como uma excelente alternativa ao uso da 

cafeína, a literatura acerca de seus efeitos ergogênicos no exercício é bastante escassa. Para 

nosso conhecimento, até o presente momento há apenas dois estudos que avaliaram seus 

efeitos ergogênicos de forma aguda (AMAZON, 2015; BELLO et al., 2019; CESAREO et al., 

2019). Assim sendo, é de grande importância avaliar seus efeitos agudos e crônicos em 

diferentes capacidades motoras. 

As pesquisas na área do exercício têm avançado cada dia mais, buscando recursos que 

melhorem o desempenho dos praticantes, sejam eles estratégias de treinamento ou produtos 

(MCCLUNG et al., 2018; WINDT et al., 2020). E, dentre esses recursos destaca-se a nutrição 

esportiva, sobretudo no que diz respeito aos suplementos alimentares (KERKSICK et al., 

2018; THOMAS; ERDMAN; BURKE, 2016) 

Um dos suplementos mais consumidos no mundo é a cafeína, um alcaloide 

estimulante que, no âmbito do exercício, traz benefícios como a melhora da atenção e do 

desempenho em atividades aeróbias e anaeróbias. Todavia, não raramente ela pode apresentar 

efeitos colaterais, como irritabilidade, insônia e desidratação, por exemplo. Além disso, 

segundo a literatura, a cafeína pode trazer problemas cardiovasculares em situações onde o 

indivíduo possua algum tipo de problema cardíaco (ALMEIDA; SANGIOVANNI; 

LIBERALI, 2009; TEMPLE et al., 2017). Além disso, quando se trata do esporte 

propriamente dito (que envolve competições oficiais), a cafeína durante muito tempo foi 

considerada doping, figurando na lista de substâncias proibidas da WADA (Agência Mundial 

Anti-Doping) até 2003. Atualmente ela faz parte do “Programa de Monitoramento” da 

WADA, que inclui substâncias permitidas, mas que tem seu uso monitorado constantemente, 

a fim de se verificar possíveis usos abusivos por parte dos atletas (WADA, 2022) 



Diante deste cenário vêm ganhando bastante força um suplemento até pouco tempo 

desconhecido da população em geral: a teacrina. A teacrina é um alcaloide de estrutura similar 

à cafeína, e é encontrada no cupuaçu, café e, principalmente, na Cammelia Assamica var. 

Kucha (planta de origem chinesa), além de algumas outras espécies vegetais. Segundo as 

empresas que a comercializam, a teacrina possui todos os benefícios da cafeína, porém sem os 

efeitos colaterais (AMAZON, 2015; COMPOUND SOLUTIONS, 2017; LI et al., 2017) 

A teacrina é comercializada com a premissa de trazer os seguintes benefícios: aumento 

do desempenho motor; aumento da motivação, concentração, humor e cognição; diminuição 

da fadiga; No caso de praticantes de exercícios, sua dose usual gira em torno de 50 a 

200mg/dia, consumida antes do treino (COMPOUND SOLUTIONS, 2017; TAYLOR et al., 

2016). Porém, apesar de figurar entre os suplementos mais vendidos no mercado ultimamente, 

em nossa revisão (bases BVS, Cochrane, LILACS, MEDLINE, Scielo e literatura cinzenta) 

foram encontrados apenas dois estudos que avaliaram a ação da teacrina sobre o desempenho 

motor. Em ambos os estudos, a suplementação de cafeína não demonstrou aumento 

significativo no desempenho motor, quando comparada ao grupo placebo (BELLO et al., 

2019; CESAREO et al., 2019). 

Além dos dois estudos anteriormente mencionados, existem apenas estudos que 

verificaram a segurança de seu consumo ou seu efeito sobre padrões fisiológicos e/ou 

cognitivos (CLEWELL et al., 2016; FEDUCCIA et al., 2012; TAYLOR et al., 2016; 

ZIEGENFUSS et al., 2017). 

Outro aspecto importante a se destacar é o fato de jovens constituírem boa parte do 

público de academias de musculação. São também os maiores consumidores de suplementos 

alimentares, consumidos, predominantemente, sem a orientação de profissional indicado e, 

com o consumo da teacrina, não é diferente (DO NASCIMENTO & JOAO, 2009; 

SARMENTO; BALLEIRO; ZARZUELA, 2012; ZANETTE, 2003). 

Assim sendo, parece razoável dizer que muitos jovens fazem uso indiscriminado de 

uma suplementação que promete inúmeros benefícios, mas que não tem sua eficácia 

cientificamente comprovada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 



5 REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 Suplementação e desempenho 

 

Cada vez mais a população em geral tem buscado academias de musculação ou outras 

formas de atividade física, seja visando melhora da saúde, seja para fins estéticos. Também 

observamos que, a cada dia, a ciência tem nos mostrado diversos recursos que visam melhorar 

o desempenho motor. São os chamados recursos ergogênicos. E dentre esses recursos está a 

nutrição, cujas pesquisas na área mostram que diferentes nutrientes e substâncias podem 

promover os mais diversos efeitos benéficos com relação ao desempenho motor e treinamento 

esportivo. Todavia, apesar da infinidade de suplementos alimentares que existem no mercado, 

nem todos possuem eficácia comprovada. Nesse sentido, não é raro encontrar indivíduos 

consumindo todo tipo de suplemento, sem sequer saber se aquilo realmente funciona ou não, 

deixando-se levar por propagandas mirabolantes ou ainda influenciados por um 

“comportamento de manada”, ou seja, seguindo o comportamento adotado por um grupo. De 

qualquer forma, tal situação é preocupante, sobretudo porque boa parte do público de 

academias é constituído por jovens, que são também os maiores consumidores de 

suplementos alimentares (ABRANCHES, 2015; DA GUARDA; DA SILVA; DE FÁTIMA 

FREITAS; DOS SANTOS NETO, 2014; DE ANDRADE CASTILHOS & LIBERALI, 2008; 

DE SANTANA; MONTEIRO; PEREIRA; DA CUNHA BASTOS, 2012; JESUS, 2013; 

SARMENTO; BALLEIRO; ZARZUELA, 2012) 

 

5.2 Alcaloides 

 

 Podemos definir os alcaloides como compostos orgânicos naturais, que contém 

nitrogênio e que são frequentemente encontrados no reino vegetal. Tratam-se de substâncias 

que possuem uma diversidade estrutural bastante grande, sendo derivadas sobretudo de 

plantas. Porém também podendo derivar de animais, bactérias ou fungos, sendo que na 

natureza existem milhares de diferentes alcaloides. Possuem em sua estrutura carbono, 

hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Dentre os alcaloides mais conhecidos, podemos citar a 

cafeína, a morfina e a efedrina, por exemplo (AIN; KHAN; MUBARAK; PERVAIZ, 2016; 

HENRY, 1949; MATSUURA & FETT-NETO, 2015) 



Os alcaloides podem agir de diferentes maneiras, como, por exemplo, inibindo a 

síntese de DNA e de mecanismos reparatórios, interagindo com os ácidos nucleicos. Podem 

agir também através de alterações enzimáticas, que afetam processos fisiológicos ou ainda 

agindo sobre o sistema nervoso. Dependendo do tipo, os alcaloides podem apresentar uma 

grande diversidade de efeitos, como estimulantes, anestésicos ou analgésicos, por exemplo. E, 

apesar de sua origem natural, seus efeitos podem ser extremamente perigosos, como nos casos 

da cicuta, do LSD e da cocaína, por exemplo (DIAZ, 2015; MATSUURA & FETT-NETO, 

2015; MITHOFER & BOLAND, 2012; NELSON & COX, 2014) 

 

5.3 Teacrina 

 

A teacrina (1,3,7,9-tetrametil-1h-purina-2,6,8(3H,7H,9H)-triona) é um alcaloide de 

estrutura similar às metilxantinas (como a cafeína, por exemplo) e é encontrada no cupuaçu, 

café e, principalmente, na Cammelia Assamica var. Kucha (Kucha) - planta de origem 

chinesa, além de algumas outras espécies vegetais. (HABOWSKI; SANDROCK; KEDIA; 

ZIEGENFUSS, 2014; SHENG et al., 2020). Na Kucha, a teacrina pode ser sintetizada a partir 

da cafeína ou também do ácido 1,3,7-trimetilúrico (um metabólito da cafeína) que também 

estão presentes na planta (SHENG et al., 2020; ZHANG et al., 2020). Sua fórmula química é 

C9H12N4O3 e possui peso molecular 224.22 (SHENG et al., 2020). 

Hipotetiza-se que ela atue como um neuroativo, influenciando o sistema nervoso 

central (SNC), podendo ter vários usos medicinais e terapêuticos (CLEWELL et al., 2016; 

HABOWSKI; SANDROCK; KEDIA; ZIEGENFUSS, 2014) 

 Dentre os diversos usos terapêuticos, estão sua ação antioxidante, sendo os principais 

mecanismos através  da capacidade de absorção de radicais de oxigênio (ORAC), bem como o 

aumento da atividade e expressão gênica da enzima superóxido dismutase (LI et al., 2017; 

SHENG et al., 2020). Além disso, estudos em modelo animal demonstraram grande potencial 

da teacrina em promover efeitos antidepressivos, neurogênese hipocampal, além de atenuação 

no câncer de mama (JHUO; HSU; CHEN; TZEN, 2021; OUYANG et al., 2021).  

A teacrina atua ainda na ativação do sistema locomotor; apesar de ainda não ter sido 

completamente elucidado, a literatura aponta que o mecanismo de ação se daria da mesma 



forma como ocorre com a cafeína, agindo como um antagonista do receptor de adenosina 

(SHENG et al., 2020). 

 

5.4 Teacrina e desempenho humano 

 

Nos últimos anos, a teacrina vem sendo amplamente utilizada como suplemento pré-

treino, sendo comercializada como uma alternativa ao uso da cafeína (AMAZON, 2015; 

FEDUCCIA et al., 2012). 

Ao contrário do que ocorre com outros tipos de estimulantes, como a cafeína, estudos 

sugerem que o uso crônico da teacrina não criaria uma tolerância do organismo à mesma 

(CLEWELL et al., 2016; FEDUCCIA et al., 2012). A literatura já demonstrou a segurança de 

seu consumo, com estudos demonstrando que o consumo da substância não alterou 

marcadores bioquímicos, bem como hemodinâmicos avaliados, tampouco os sujeitos 

relataram quaisquer tipos de efeitos colaterais (CLEWELL et al., 2016; FEDUCCIA et al., 

2012; ZIEGENFUSS et al., 2017). Porém, com relação os estudos relacionando a teacrina ao 

aumento do desempenho motor são extremamente escassos na literatura. Para nosso 

conhecimento, foram encontrados apenas dois estudos sobre o tema (BELLO et al., 2019; 

CESAREO et al., 2019). Ambos os estudos avaliaram a teacrina de forma aguda, não 

encontrando qualquer efeito positivo de seu uso no desempenho motor. 

Cabe aqui ressaltar ainda outros dois estudos que, apesar de não medirem 

necessariamente o desempenho motor, trazem achados interessantes, que nos ajudam a 

compreender melhor os efeitos da teacrina (FEDUCCIA et al., 2012; ZIEGENFUSS et al., 

2017) 

Um desses estudos foi dividido em duas partes: na primeira, buscaram avaliar os 

efeitos crônicos da administração de teacrina em jovens, durante 7 dias. Os sujeitos deveriam 

ingerir uma dose de teacrina, em jejum, pela manhã, além de preencherem um questionário 

antes e 1, 4 e 6 horas após a ingestão. O questionário visava avaliar diversas questões, como: 

fadiga, foco, energia, disposição para o exercício, entre outros. Eles foram divididos em dois 

grupos, onde um ingeria 200mg e o outro 400mg da substância. Energia, foco e concentração 

aumentaram em ambos os grupos, quando comparados aos seus respectivos níveis basais, 

porém os efeitos não se mostraram dose-dependente. Disposição para o exercício, ansiedade, 



libido e motivação para treinar aumentaram no grupo que ingeriu 200mg, mas não no de 

400mg. A segunda parte do estudo visou avaliar os feitos agudos da teacrina. Os sujeitos 

foram divididos em dois grupos, onde um deles ingeriu uma única cápsula contendo 200mg 

de teacrina, enquanto o outro ingeriu uma cápsula de aparência idêntica, porém contendo uma 

substância placebo. Os sujeitos preencheram o mesmo questionário antes e 1, 2 e 3 horas após 

a ingestão. Interação tempo x grupo foi observada para energia, fadiga e concentração. O 

consumo de oxigênio também foi avaliado (através de calorimetria indireta), porém não 

apresentou alterações. Foram avaliados ainda os seguintes parâmetros: frequência cardíaca em 

repouso, troca gasosa, hemodinâmica sistémica, não sendo observadas alterações em nenhum 

deles. Também não foi relatado nenhum tipo de efeito colateral (ZIEGENFUSS et al., 2017) 

No outro estudo, os pesquisadores avaliaram os efeitos da teacrina sobre a atividade 

locomotora de ratos. Para isso os animais foram divididos em três grupos, sendo um grupo 

controle e dois que sofreram intervenção, recebendo uma injeção contendo 24 ou 48 mg/kg de 

peso de teacrina. A atividade foi medida em câmaras de monitoramento de atividade com 

sensores de luz, que detectavam movimento, fornecendo a distância percorrida (em cm) 

durante duas horas após receberem a injeção. Apenas o grupo que recebeu a dose de 48 mg/kg 

apresentou diferença estatisticamente significativa para o grupo controle, como grupo que 

sofreu a intervenção percorrendo mais do que o dobro da distância do que o grupo controle 

(FEDUCCIA et al., 2012) 

Há ainda outros dois estudos que avaliaram a teacrina e desempenho humano 

(KUHMAN; JOYNER; BLOOMER, 2015; MARTIN et al., 2017). Porém, em ambos, as 

fórmulas utilizadas no grupo intervenção não possuía apenas teacrina em sua composição, 

mas se tratavam de “blends” (fórmulas compostas por vários ingredientes). Na composição 

dos blends havia ingredientes como cafeína, creatina e Beta-Alanina, entre outros. Como 

todas as três substâncias são conhecidas por aumentar o desempenho motor, não há como 

atribuir os resultados positivos nos estudos a um ingrediente em específico (GUEST et al., 

2021; KREIDER et al., 2017; TREXLER et al., 2015). Assim sendo, em ambos os estudos, 

não se pôde verificar os efeitos apenas da teacrina sobre o desempenho motor. 

 



5.5 Sistema IGF 

 Os hormônios, principalmente o GH e os do sistema IGF-BPs constituem um grupo de 

fatores que influenciam diretamente em diversos aspectos, como: crescimento, aumento da 

força e da massa muscular (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008). 

  O IGF-I é uma cadeia polipeptídica constituída por 70 aminoácidos e tem estrutura 

similar à insulina. Este hormônio permite a ação do GH, sendo mediador de quase todos os 

efeitos deste último. Seu principal local de produção é o fígado, porém outros tecidos também 

o sintetizam e são sensíveis ao seu efeito, como o músculo esquelético, por exemplo 

(AZZAZY & MANSOUR, 2007; RAMIREZ & RIBEIRO, 2005). 

Os IGFs podem ser encontrados na forma de IGF-I e IGF-2. Estes hormônios podem 

influenciar diversos aspectos do metabolismo, dentre eles o crescimento, e encontram-se 

ligados a proteínas de ligação denominadas IGFBPs (BACH, 2018; FAYH; FRIEDMAN; 

SAPATA; OLIVEIRA, 2007) 

Além de aumentar a vida média dos IGFs as IGFBPs ainda modulam suas ações 

autócrinas, parácrinas e endócrinas, podendo tanto potencializá-las (como a IGFBP-3 e a 

IGFBP-5) quanto inibi-las (como a IGFBP-1 e a IGFBP-4). As IGFBPs são sintetizadas em 

diversos tecidos e órgãos do corpo humano. Cada uma delas possui regulação independente e 

algumas características próprias (BACH, 2018; MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-

OLIVEIRA, 2008; RAJARAM; BAYLINK; MOHAN, 1997). 

 

5.6 Sistema IGF e estado de treinamento 

 O sistema IGF-BPs, além de grande papel no metabolismo, também tem se mostrado 

um interessante biomarcador de estado de treinamento em atletas profissionais e amadores de 

diferentes modalidades (FORNEL; KOHAMA; MARTINELLI JR; TOURINHO FILHO, 

2020; MONTEIRO et al., 2021; NINDL & PIERCE, 2010; TOURINHO FILHO et al., 2017; 

TOURINHO FILHO et al., 2016). O IGF-I e a IGFBP-3 principalmente, podem ser 

importantes ferramentas no controle do volume e intensidade do treinamento durante a 

temporada (ELIAKIM & NEMET, 2020; NINDL & PIERCE, 2010; TOURINHO FILHO et 

al., 2017). 

 



5.7 Riscos envolvendo a suplementação com teacrina 

 

Diante dos dados apresentados pela literatura, doses de até 400mg/dia demonstraram 

serem seguras para o consumo. Assim sendo, pode-se dizer que a dosagem a ser utilizada no 

presente estudo (200mg) é considerada segura, não oferecendo, assim, riscos para os sujeitos 

(HABOWSKI; SANDROCK; KEDIA; ZIEGENFUSS, 2014; TAYLOR et al., 2016; 

ZIEGENFUSS et al., 2017) 
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6 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

6.1 CASUÍSTICA 

Foram  recrutados para o estudo, 25 atletas jovens do sexo masculino de 18 a 25 anos. 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Critérios de inclusão: atletas jovens praticantes da modalidade esportiva “flag 

football” de 18 a 25 anos, com pelo menos 1 ano de experiência na modalidade, e 

participação mínima de 90% nas sessões treinamentos. 

 Critérios de exclusão: estiverem fazendo uso de qualquer outro tipo de 

suplementação. 

Todos os participantes receberam e assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, onde foram informados da estrutura do estudo, possíveis riscos e implicações do 

mesmo. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HCFMRP (USP) (CAAE: 03107618.3.0000.5440; 

n.º do parecer: 3.089.224). 

 

 

6.2 DESENHO EXPERIMENTAL 

 

Este é um estudo do tipo ensaio clínico de intervenção longitudinal duplo cego, com 

duração de 8 semanas. 

Participaram do estudo, 22 jogadores de um time de flag football, do sexo masculino, 

com idade entre 19 e 24 anos. O tamanho amostral foi determinado por conveniência, de 

acordo com a aceitação e disponibilidade dos atletas em participar deste estudo. 

Como critérios de inclusão foram adotados: ter entre 18 e 25 anos de idade e 

experiência na modalidade de, pelo menos, um ano. E como critérios de exclusão: estiver 

fazendo uso de qualquer outro tipo de suplementação, fazer ou ter feito uso de qualquer tipo 

de esteroide anabolizante. 



Todos os participantes receberam e assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, onde foram informados da estrutura do estudo, possíveis riscos e implicações do 

mesmo. As avaliações foram realizadas no próprio local de treinamento dos atletas, a fim de 

não gerar custos, tampouco dificuldades logísticas para os mesmos. 

 

Os participantes foram avaliados em três momentos: a primeira avaliação foi feita 

antes do período de suplementação (COLETA 1); a segunda avaliação três dias após a 

primeira, na qual os sujeitos ingeriram uma cápsula contendo teacrina ou placebo 60 minutos 

antes da avaliação (COLETA 2); a terceira e última avaliação ocorreu após as 8 semanas de 

suplementação. 

Com exceção da COLETA 2 (na qual foram apenas realizados os testes motores), as 

demais avaliações incluíram: 

 Testes motores, a fim de se avaliar as seguintes capacidades motoras dos 

indivíduos, envolvendo os seguintes testes: salto sêxtuplo, teste T, corrida de 

30 metros, teste de 40 segundos de Matsudo e teste de corrida de 12 minutos 

(teste de Cooper). 

 Avaliação antropométrica, a fim de se determinar estatura, massa corporal, 

massa gorda e massa magra. Para tal, foram utilizados estadiômetro, balança 

digital, e bioimpedância tetrapolar. As avaliações antropométricas foram 

realizadas um dia antes dos testes motores, uma vez que necessitam que os 

atletas estejam em jejum. 

 Coleta de sangue para determinar as concentrações sanguíneas de IGF-I, 

IGFBP-3 e Testosterona. 



 

Após a coleta, inicial os participantes foram aleatorizados através de um software de 

computador e alocados em dois grupos, sendo instruídos a ingerirem uma “cápsula de 

suplemento” 60 minutos antes dos treinamentos. O conteúdo da cápsula fornecida a cada 

grupo foi desconhecido tanto por parte do pesquisador, quanto dos atletas. Um dos grupos 

recebeu cápsulas contendo 200mg de teacrina (denominado T) e o outro recebeu cápsulas 

placebo contendo maltodextrina (denominado Placebo). As cápsulas dos dois grupos foram de 

mesmo tamanho e peso. O encarregado pelo recebimento e distribuição das cápsulas aos 

sujeitos deste estudo foi um responsável pelo time, o qual manteve sigilo do conteúdo das 

mesmas, a fim de se preservar a fidedignidade da pesquisa. 

 

6.3 Coleta de sangue 

 As coletas de sangue foram realizadas após o almoço, respeitando o intervalo de pelo 

menos 2 horas após a última refeição, por técnica em enfermagem devidamente habilitada. A 

coleta do sangue venoso foi realizada por punção de vaso sanguíneo pela face anterior do 

antebraço. Foram coletados 5 mL de sangue de cada indivíduo em tubos sem adição de 

anticoagulante. As amostras foram imediatamente armazenadas a 0-4ºC, centrifugadas entre 0 

e 4ºC a 1200 rpm por 12 minutos e o soro armazenados a -80ºC para as dosagens hormonais. 

Não houve armazenamento de material biológico em banco, sendo as amostras descartadas 

logo após a análise. 



6.4 Imunoensaios 

As concentrações séricas de IGF-I, IGFBP-3 (Immulite 2000, Siemens, Los Angeles, 

CA, USA) (Quimioluminescência) foram determinadas por imunoensaios específicos 

utilizando-se kit comercial e expressas em ng/mL. 

Para as dosagens de IGF-I, as amostras foram submetidas a processo de extração, dos 

IGFs de suas proteínas carreadoras, utilizando ácido clorídrico e etanol. 

Todas as amostras do estudo foram dosadas em duplicata dentro do mesmo ensaio. Os 

coeficientes de variação intra-ensaio foram de 2,77% para IGF-I; e 2,60% para IGFBP-3.. Os 

ensaios foram realizados no Laboratório de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

6.5 Treinamento 

O treinamento foi composto por 4 sessões semanais, divididas em: preparação física e 

preparação técnico-tática. 

A preparação física envolveu 2 sessões semanais constituídas por treinamento resistido 

(60min), seguida de treinamento aeróbico (30min), totalizando cerca de 90 minutos cada) às 

segundas e quintas-feiras. Já preparação técnico-tática compreendeu também 2 sessões, 

realizadas aos sábados à tarde e aos domingos pela manhã, onde os atletas realizam treinos 

físicos, técnicos e táticos específicos da modalidade. 

O treinamento resistido das sessões de preparação física consistiu em uma rotina de 

corpo inteiro envolvendo: abdominais (5 séries), agachamento (5 séries), supino (5 séries), 

remada sentada (5 séries), desenvolvimento de ombros com barra (5 séries), panturrilha em pé 

(5 séries), rosca bíceps (3 séries) e extensão de tríceps na polia (3 séries). Os exercícios foram 

realizados até a falha muscular. As cargas foram ajustadas para permitir que os sujeitos  

 

6.6 Dieta e gasto energético total 

O gasto energético total diário (GET), bem como a composição da dieta dos atletas 

foram calculados por nutricionista da equipe. Para estimar o GET foi utilizada a Ingestão 

Dietética de Referência (Dietary Reference Intakes) (mais conhecidas pela sigla DRIs) (IOM, 

2005). 

 



Para indivíduos do sexo masculino de 19 anos ou mais: 

 662 – 9,53 x idade (anos) + CAF x (15,91 x Peso (Kg) + 539,6 x Estatura (m)) 

CAF: 1,00 sedentário/ 1,11 Pouco ativo / 1,25 Ativo / 1,48 Muito ativo 

O CAF (coeficiente de atividade física) utilizado foi “Ativo”, que é a classificação 

mais adequada aos sujeitos do estudo. 

A divisão dos macronutrientes seguiu as recomendações da literatura inerente à área, 

compreendendo 60% de carboidratos, 25% de proteínas e 15% de lipídios (HERNANDEZ & 

NAHAS, 2009; KERKSICK et al., 2018; THOMAS; ERDMAN; BURKE, 2016) 

 

7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO  

 

Foi utilizado o modelo linear de efeitos mistos, adotando-se um nível de significância de 

0,05. As variáveis encontram-se expressas em mediana e intervalo interquartil ou, quando 

apropriados e indicados, em média e desvio padrão. Após uma descrição detalhada dos dados, 

foram ajustados modelos lineares de efeitos mistos para se compararem as médias dos grupos 

e momentos de interesse. As comparações múltiplas foram realizadas pela estimação de 

contrastes ortogonais, obtendo as diferenças entre as médias e seus respectivos intervalos de 

confiança 95%. Foi utilizado o PROC MIXED do software SAS 9.4 (SAS Insti-tute Inc., 

Cary, NC). 
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8 RESULTADOS 

 

Os resultados do estudo estão descritos nas tabelas 1, 2, 3 e 4, e nas figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 e 12, contemplando os efeitos da suplementação sobre o desempenho motor, bem 

como a composição corporal e concentrações hormonais dos atletas. 

 As figuras de 1 a 5 correspondem às avaliações dos efeitos agudos da suplementação 

(comparação entre momento 1 (M1) e momento 2 (M2)). Enquanto que as figuras de 6 a 12, 

bem como as tabelas 3 e 4 tratam dos efeitos crônicos (comparação entre momento 1 (M1) e 

momento 3 (M3)). 

 

Tabela 1 – Valores médios e desvio padrão referente às características antropométricas dos 

jogadores. 

    

  

Características 

 

Média e desvio padrão (n=22) 

    

  

Idade (anos) 

 

20,05 ± 1,81 

Altura (cm) 

 

178,27  ±  7,10 

Massa corporal (kg) 

 

78.,57 ±  14,70 

Massa magra (kg) 

 

63,43 ±   9,96 

Massa gorda (%) 

 

18,74 ±  3,88 

cm = centímetros 

  

  

kg = quilogramas 

   % = valor percentual 

    

Tabela 2 – Gasto calórico total e composição da dieta 

            

GET e divisão dos macronutrientes Média e desvio padrão (n=22) 

Gasto energético total (kcal) 3233,82 ± 352,42 

Carboidratos (%) 60% 

Lipídios (%) 15% 

Proteínas (%) 25% 

GET = gasto energético total  
 

Kcal = quilocalorias 
  

% = percentual do total de calorias 

ingeridas 
  

  
 



Tabela 3 – Comparação das características antropométricas dos sujeitos antes e após 8 semanas de 

suplementação 

              

Variable Teacrina (n=11)     Placebo (n=11)     

 

M1 M3 Δ M1 M3 Δ 

Massa corporal (kg) 76 ± 14.25 77.82 ± 14.67* 1.82 79,18 ± 16,37 81,17 ± 16,85* 1,99 

Massa Magra (kg) 61,98 ± 9,89 63,34 ± 10,15* 1,36 63,58 ± 10,88 65,14 ± 11,15* 1,56 

Massa gorda (kg) 14,02 ± 4,97 14,49 ± 5,12* 0,47 15,60 ± 5,83 16,04 ±  6,07* 0.44 

kg = quilogramas 

* diferença significativa pré x pós (p < 0,01) 

 

  Tabela 4 – Comparação dos valores de IGF-I e IGFBP-3 antes e após 8 semanas de 

suplementação 

                

  Teacrina   Placebo 

Variável M1 M3 Δ 
 

M1 M3 Δ 

IGF-I (ng/ml) 268,82±52,38 255,59±49,54* -13,23 
 

260,91±63,07 248,67±59,83* -12,24 

IGFBP-3 (ug/ml) 4,19±0,40 4,01±0,39* -0,18   4,07±0,41 3,90±0,39* -0,17 

ng/ml = nanogramas por mililitro 

ug/ml = microgramas per mililitro 
* diferença significativa pré x pós (p < 0,01) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1 Efeitos agudos da suplementação de teacrina sobre o desempenho 

 

 

Figura 1 – Comparação no desempenho no teste de salto sêxtuplo nos momentos 1 e 2. 

A figura 1 demonstra a evolução no desempenho no teste de salto sêxtuplo, no 

momento 1 e no momento 2 (com a intervenção nutricional). No grupo teacrina os valores 

obtidos foram 12,96 ± 0,89 (M1) x 13,09 ± 0,92 (M2), com um Delta de 0,13, apresentando 

diferença significativa (p < 0,05). No grupo placebo os valores em M1 foram de 12,18 ± 1,31, 

e em M2 12,36 ± 1,37, com um Delta de 0,18, também apresentando diferença significativa (p 

< 0,01) 

 



 

Figura 2 – Comparação no desempenho no “Teste T” de agilidade nos momentos 1 e 2. 

 

 Na figura 2 temos o desempenho no “Teste t” de agilidade. No grupo teacrina os 

valores de M1 e M2 foram de 9,96 ± 0,86 e 9,91 ± 0,85, respectivamente (p = 0,42). Isso 

corresponde a um Delta de -0,05. Enquanto que no grupo placebo estes valores foram de 9,94 

± 0,73 para o M1 e 9,87 ± 0,73 para o M2 (p = 0,20). O Delta foi de -0,07. 

 

 

 

 

 



 

Figura 3 – Comparação no desempenho no teste de tiro de 30 metros nos momentos 1 e 2. 

 A figura 3 apresenta o desempenho dos dois grupos no teste de tiro de 30 metros. No 

grupo teacrina esses valores foram de 4,69 ± 0,44 para o M1 e de 4,66 ± 0,44 para o M2 (p < 

0,05), com um Delta de -0,03. Já no grupo placebo os valores foram de 4,69 ± 0,36 no M1 e 

de  4,65 ± 0,35 em M2 (p < 0,01), com Delta de -0,04. 

 



 

Figura 4 – Comparação no desempenho no teste de corrida de 40 segundos nos momentos 1 e 

2. 

A figura 4 apresenta o desempenho no teste de corrida de 40 segundos, em M1 e M2. 

No grupo teacrina os valores foram 212,73 ± 34,95 em M1 e 215,36  ± 35,85 em M2 (p < 

0,05). O Delta foi de 2,63. No grupo placebo os valores foram 225 ± 22,07 em M1 e 228,27 ± 

22,31 em M3 (p < 0,01). O Delta foi de 2,82. 

 



 

Figura 5 – Comparação no desempenho no teste de corrida de 12 minutos nos momentos 1 e 

2. 

 

 A figura 5 apresenta o desempenho no teste de corrida de 12 minutos, em M1 e M2. 

No grupo teacrina os valores foram 1745,45 ± 391,21 em M1 e 1761,09 ± 395,63 em M2 (p < 

0,05), com Delta de 15,64. No grupo placebo os valores foram 1735 ± 221,47 em M1 e 

1749,82  ± 223,51 em M2 (p < 0,05). O Delta foi 15,27. 

 

 

 

 

 

 



 

8.2 Efeitos crônicos da suplementação de teacrina sobre o desempenho 

 

 

Figura 6 – Comparação no desempenho no teste de salto sêxtuplo nos momentos 1 e 3. 

 

A figura 6 apresenta a comparação no desempenho no teste de corrida de salto 

sêxtuplo, em M1 (primeira avaliação) e M3 (após 8 semanas de suplementação). No grupo 

teacrina os valores foram 12,96 ± 0,89 em M1 e 13,52 ± 1,09 em M3 (p < 0,01). O Delta foi de 

0,56. No grupo placebo os valores foram 12,18 ± 1,31 em M1 e 13,00  ± 1,48 em M3 (p < 

0,01). O Delta foi de 0,82. 

 



 

Figura 7 – Comparação no desempenho no “Teste T” de agilidade nos momentos 1 e 3. 

A figura 7 apresenta a comparação no desempenho no “teste t” de agilidade, em M1 e 

M3. No grupo teacrina os valores foram 9,96 ± 0,86 em M1 e 9,68  ± 0,77 em M3 (p < 0,01). 

O Delta foi de -0,28. No grupo placebo os valores foram 9,94 ± 0,73  em M1 e 9,65 ± 0,78 em 

M3 (p < 0,01). O Delta foi de -0,29. 

 



 

Figura 8 – Comparação no desempenho no teste de tiro de 30 metros nos momentos 1 e 3. 

A figura 8 apresenta a comparação no desempenho no teste de tiro de 30 metros, em 

M1 e M3. No grupo teacrina os valores foram 4,69 ± 0,44 em M1 e 4,55 ± 0,40 em M3 (p < 

0,01). O Delta foi de -0,14. No grupo placebo os valores foram 4,69 ± 0,36 em M1 e 4,54 ± 

0,35 em M3 (p < 0,01). O Delta foi de -0,15. 



 

Figura 9 – Comparação no desempenho no teste de corrida de 40 segundos nos momentos 1 e 

3. 

 

A figura 9 apresenta a comparação no desempenho no teste de corrida de corrida de 40 

segundos, em M1 e M3. No grupo teacrina os valores foram 212,73 ± 34,95 em M1 e 222,91 

± 36,63 em M3 (p < 0,01). O Delta foi de 10,18. No grupo placebo os valores foram 225 ± 

22,07 em M1 e 236  ± 23,92 em M3 (p < 0,01). O Delta foi de 10,82. 

 



 

Figura 10 – Comparação no desempenho no teste de corrida de 12 minutos nos momentos 1 e 

3. 

A figura 10 apresenta a comparação no desempenho no teste de corrida de 12 minutos, 

em M1 e M3. No grupo teacrina os valores foram 1745,45 ± 391,21 em M1 e 1831,55 ± 

404,14 em M3 (p < 0,01). O Delta foi de 86,09. Já no grupo placebo, esses valores foram 1735 

± 221,47 em M1 e 1822  ± 239,48 em M3 (p < 0,01). O Delta foi de 87,90. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 11 – Concentrações de IGF-I nos momentos 1 e 3. 

 

Figura 12 – Concentrações de IGFBP-3 nos momentos 1 e 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 



 

9 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo objetivou avaliar os efeitos da teacrina no desempenho físico de forma 

aguda, em uma bateria de testes. Buscou ainda avaliar cronicamente os efeitos da teacrina no 

desempenho, bem como no estado de treinamento, através dos biomarcadores do sistema IGF-

BPs. Para isso foram empregados testes para mensurar força, agilidade, capacidade de sprint, 

além do desempenho aeróbio e anaeróbio. Apesar das indicações para uso da teacrina, em 

nosso estudo não encontramos qualquer efeito positivo do suplemento na performance dos 

atletas. Estudos prévios também não encontraram benefícios da teacrina no desempenho físico 

(BELLO et al., 2019; CESAREO et al., 2019). 

 Com relação aos resultados na intervenção aguda, nossos achados não demonstraram 

nenhum efeito positivo da teacrina no desempenho motor, em nenhuma das capacidades 

motoras avaliadas. 

 Nossos achados corroboram os de outros dois estudos previamente publicados 

(BELLO et al., 2019; CESAREO et al., 2019). 

 Em um destes estudos, 12 homens treinados participaram de um estudo cross over que 

investigou os efeitos agudos da teacrina sobre a força e resistência de força. Para isso, eles 

realizaram o teste de uma repetição máxima (teste de 1RM) nos exercícios supino reto e 

agachamento. Realizaram também o máximo de repetições possíveis nos dois exercícios, 

utilizando uma carga relativa a 70% de 1RM. Eles realizaram os testes em 4 condições: 

ingerindo 300mg de cafeína 90 minutos antes dos testes (CAFF300); ou 300mg de Teacrina 

(TEA300); ou 150mg de Teacrina + 150mg de Cafeína (COMBO); e, por último, placebo 

(PLA). Foram avaliados ainda os níveis de fadiga e motivação. Não houve diferença entre os 

grupos. Apenas o grupo CAFF300 apresentou aumentos significativos para energia e 

motivação para o exercício (CESAREO et al., 2019) 

 No outro estudo, os pesquisadores investigaram os efeitos da teacrina ou sua 

combinação com cafeína no desempenho motor de jogadores e jogadoras de futebol (10 

homens e 14 mulheres). Os sujeitos realizaram testes em 4 condições: ingerindo 275mg de 

Teacrina (TCr); ou 275mg de cafeína (Caf); ou ambas combinadas, sendo 125mg de Teacrina 

e 150mg de cafeína (TCr + Caf); e o grupo placebo. Foram realizados testes cognitivos, além 



de um teste de corrida em esteira até a fadiga, a uma intensidade de 85% do VO2max..O teste 

foi realizado após uma partida de futebol simulada em esteira (os atletas corriam 45min, 

descansavam 15, e corriam outros 45min, em intensidades semelhantes àquelas executadas 

durante uma partida tradicional). Os testes cognitivos eram realizados durante o intervalo e 

logo após o segundo período de corrida. Não houve diferença significativa entre nenhum 

grupo para todos os parâmetros avaliados. Os autores encontraram apenas uma tendência de 

melhora para os 3 grupos de intervenção, quando comparados ao grupo placebo (BELLO et 

al., 2019) 

 Com relação à intervenção crônica, mais uma vez a teacrina não demonstrou quaisquer 

efeitos benéficos no desempenho motor. Para nosso conhecimento, este foi o primeiro estudo 

a avaliar os efeitos da teacrina de forma crônica. 

A justificativa para o uso da teacrina seria o fato da mesma possuir os mesmos 

benefícios da cafeína, porém sem os colaterais inerentes à última. Porém, tal hipótese não se 

confirmou em nosso estudo. Apesar dos sujeitos não terem relatado quaisquer efeitos 

adversos durante a intervenção, a suplementação não foi capaz de promover os benefícios 

alegados. 

No presente estudo o estado de treinamento dos sujeitos também não apresentou 

comportamento diferente no grupo que utilizou a suplementação. O estado de treinamento foi 

avaliado por meio da análise das concentrações de IGF-I e IGFBP-3. Tais marcadores foram 

utilizados uma vez que a literatura aponta associação entre o sistema IGF-IGFBPs e o estado 

de treinamento, sobretudo o IGF-I e a IGFBP-3 (FORNEL; KOHAMA; MARTINELLI JR; 

TOURINHO FILHO, 2020; NINDL & PIERCE, 2010; TOURINHO FILHO et al., 2017), 

podendo servir como uma importante ferramenta de controle do volume e intensidade do 

treinamento durante a temporada. Desta maneira, além de poder refletir o estado de 

treinamento no qual o sujeito se encontra, também pode auxiliar a nortear possíveis ajustes na 

preparação física ao longo da temporada. Dados da literatura indicam que, quando o indivíduo 

se encontra em uma fase com treinos mais intensas e/ou alimentação inadequada, as 

concentrações séricas de IGF-I e de IGFBP-3 tendem a diminuir; e, caso este quadro de 

supressão persistir, o atleta pode chegar a condição de overtraining (ELIAKIM & NEMET, 

2020; TOURINHO FILHO et al., 2017). Daí a importância de uma adequada monitorização 

destes parâmetros. No presente estudo o uso da teacrina não alterou a cinética do sistema IGF-



I-IGFBPs, quando comparado entre os grupos e, tampouco, influiu em suas concentrações 

séricas, quando comparados os momentos 1 e 3 das avaliações. 

A literatura aponta efeito da teacrina na redução da fadiga  (SHENG et al., 2020). 

Estudos vem demonstrando uma associação entre níveis de fadiga e as concentrações séricas 

de IGF-I, tanto em atletas, quanto em portadores de doença crônica não transmissível 

(HECKSTEDEN et al., 2016; VAN LANGENBERG et al., 2014). Nossos achados não 

demonstraram diferença tanto na performance, quanto nas concentrações hormonais entre os 

grupos Teacrina e Placebo. Assim sendo, no presente estudo, a teacrina não demonstrou 

efeitos positivos na melhora do desempenho dos sujeitos, tampouco foi capaz de interferir no 

estado de treinamento dos mesmos. 

Alguns estudos mostraram que a teacrina pode ser eficaz para melhora do foco e da 

disposição de modo geral, inclusive para se exercitar (CLEWELL et al., 2016; SHENG et al., 

2020; ZIEGENFUSS et al., 2017). Além destes benefícios (demonstrados em ensaios 

clínicos), dados em modelo animal apontam que a teacrina aumenta a atividade locomotora de 

roedores, sem promover tolerância do organismo à suplementação, como ocorre com a 

cafeína (FEDUCCIA et al., 2012; GUEST et al., 2021). 

 Com relação às medidas antropométricas, ambos os grupos apresentaram aumento de 

massa muscular, bem como de massa gorda. Os aumentos estão dentro do esperado, 

mostrando-se em concordância com o evidenciado pela literatura (DOS SANTOS et al., 2002; 

KLEINER & GREENWOOD-ROBINSON, 2009; OLIVEIRA; BAPTISTA; MOREIRA; 

LANCHA JUNIOR, 2006).  
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10 CONCLUSÕES 

 

Para nosso conhecimento este foi o primeiro estudo a avaliar os efeitos da teacrina em 

diferentes capacidades motoras, bem como o primeiro a avaliar seus efeitos de forma crônica. 

Os resultados encontrados demonstram que: 

- Não foram encontrados efeitos positivos da suplementação com teacrina no 

desempenho físico dos sujeitos de forma aguda. 

- A teacrina não foi capaz de promover melhoras no desempenho físico de forma 

crônica, após 8 semanas de intervenção, bem como também não influiu no estado de 

treinamento dos sujeitos, avaliado por meio das concentrações de IGF-I e IGFBP-3. 

- Desta maneira, nossos achados não sustentam o uso da teacrina com fins de aumento 

do desempenho físico por parte de atletas e praticantes de exercícios em geral. 
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11 ANEXOS 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



12 REFERÊNCIAS 

 

ABRANCHES, M. V. Nutrição aplicada ao esporte: Estratégias nutricionais que 

favorecem o desempenho em diferentes modalidades.  AS Sistemas, 2015. 8565880273. 

 

AIN, Q. U.; KHAN, H.; MUBARAK, M. S.; PERVAIZ, A. Plant Alkaloids as Antiplatelet 

Agent: Drugs of the Future in the Light of Recent Developments. Front Pharmacol, 7, p. 

292, 2016. 

 

ALMEIDA, C.; SANGIOVANNI, D.; LIBERALI, R. Cafeína: efeitos ergogênicos nos 

exercícios físicos. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, 3, n. 15, 2009. 

 

AMAZON. Theacrine (Teacrine) - Energy and Exercise Stamina Boosting Supplement.  

2015. Disponível em: https://www.amazon.com/-

/pt/dp/B011N42DXI/ref=cm_cr_arp_d_product_top?currency=USD&ie=UTF8&language=en

_US. 

 

AZZAZY, H. M.; MANSOUR, M. M. Rogue athletes and recombinant DNA technology: 

challenges for doping control. Analyst, 132, n. 10, p. 951-957, Oct 2007. 

 

BACH, L. A. IGF-binding proteins. J Mol Endocrinol, 61, n. 1, p. T11-T28, Jul 2018. 

 

BELLO, M. L.; WALKER, A. J.; MCFADDEN, B. A.; SANDERS, D. J. et al. The effects of 

TeaCrine(R) and caffeine on endurance and cognitive performance during a simulated match 

in high-level soccer players. J Int Soc Sports Nutr, 16, n. 1, p. 20, Apr 18 2019. 

 

CESAREO, K. R.; MASON, J. R.; SARACINO, P. G.; MORRISSEY, M. C. et al. The 

effects of a caffeine-like supplement, TeaCrine(R), on muscular strength, endurance and 

power performance in resistance-trained men. J Int Soc Sports Nutr, 16, n. 1, p. 47, Oct 28 

2019. 

 

CLEWELL, A.; HIRKA, G.; GLAVITS, R.; PALMER, P. A. et al. A 90-Day Oral 

Toxicological Evaluation of the Methylurate Purine Alkaloid Theacrine. J Toxicol, 2016, p. 

6206859, 2016. 

 

COMPOUND SOLUTIONS. Teacrine.  2017. Disponível em: 

http://www.compoundsolutions.com/teacrine.html. 

 

DA GUARDA, F. R. B.; DA SILVA, R. N.; DE FÁTIMA FREITAS, M. I.; DOS SANTOS 

NETO, P. M. Intervenção do profissional de educação física: formação, perfil e competências 



para atuar no Programa Academia da Saúde. Revista Pan-amazônica de Saúde, 5, n. 4, p. 

12-12, 2014. 

 

DE ANDRADE CASTILHOS, C.; LIBERALI, R. A relação da suplementação de macros ou 

micros nutrientes e sua ação potencializadora sobre a síntese de IGF-1. RBNE-Revista 

Brasileira de Nutrição Esportiva, 2, n. 10, 2008. 

 

DE SANTANA, L. C.; MONTEIRO, G. M.; PEREIRA, C. C.; DA CUNHA BASTOS, F. 

Perfil dos gestores de academia Fitness no Brasil: Um estudo exploratório. PODIUM Sport, 

Leisure and Tourism Review, 1, n. 1, p. 28-46, 2012. 

 

DIAZ, G. J. Toxicosis by Plant Alkaloids in Humans and Animals in Colombia. Toxins, 7, n. 

12, p. 5408-5416, 2015. 

 

DO NASCIMENTO, A.; JOAO, C. P. Avaliacão do perfil de praticantes de atividade física de 

uma academia do interior de São Paulo em relação uso de suplementos. Revista Brasileira de 

Nutrição Esportiva, 3, n. 14, p. 163-168, 2009. 

 

DOS SANTOS, C. F.; CRESTAN, T. A.; PICHETH, D. M.; FELIX, G. et al. Efeito de 10 

semanas de treinamento com pesos sobre indicadores da composição corporal. Rev. Bras. 

Ciên. e Mov. Brasília v, 10, n. 2, 2002. 

 

ELIAKIM, A.; NEMET, D. Exercise and the GH-IGF-I Axis. In: HACKNEY, A. C. e 

CONSTANTINI, N. W. (Ed.). Endocrinology ofPhysical Activity and Sport. 3rd ed. 

Switzerland: Humana Press, 2020. cap. 5. 

 

FAYH, A. P. T.; FRIEDMAN, R.; SAPATA, K. B.; OLIVEIRA, A. R. d. Efeito da 

suplementação de L-arginina sobre a secreção de hormônio do crescimento e fator de 

crescimento semelhante à insulina em adultos. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & 

Metabologia, 51, n. 4, p. 587-592, 2007. 

 

FEDUCCIA, A. A.; WANG, Y.; SIMMS, J. A.; YI, H. Y. et al. Locomotor activation by 

theacrine, a purine alkaloid structurally similar to caffeine: Involvement of adenosine and 

dopamine receptors. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 102, n. 2, p. 241-248, 

2012/08/01/ 2012. 

 

FORNEL, R. G.; KOHAMA, E. B.; MARTINELLI JR, C. E.; TOURINHO FILHO, H. 

Metabolic Biomarkers in Young Soccer Players during a Competitive Season. Arch Sports 

Med, 4, n. 2, p. 209-214, 2020. 

 

GUEST, N. S.; VANDUSSELDORP, T. A.; NELSON, M. T.; GRGIC, J. et al. International 

society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance. Journal of the 

International Society of Sports Nutrition, 18, n. 1, p. 1, 2021/01/02 2021. 



 

HABOWSKI, S. M.; SANDROCK, J. E.; KEDIA, A. W.; ZIEGENFUSS, T. N. The effects 

of Teacrine(TM), a nature-identical purine alkaloid, on subjective measures of cognitive 

function, psychometric and hemodynamic indices in healthy humans: a randomized, double-

blinded crossover pilot trial. J Int Soc Sports Nutr, 11, n. Suppl 1, p. P49, 2014. 

 

HECKSTEDEN, A.; SKORSKI, S.; SCHWINDLING, S.; HAMMES, D. et al. Blood-Borne 

Markers of Fatigue in Competitive Athletes - Results from Simulated Training Camps. PLoS 

One, 11, n. 2, p. e0148810, 2016. 

 

HENRY, T. A. The Plant Alkaloids. 4th ed. Philadelphia • Toronto: The Blakiston 

Company, 1949. 

 

HERNANDEZ, A. J.; NAHAS, R. M. Modificações dietéticas, reposição hídrica, 

suplementos alimentares e drogas: comprovação de ação ergogênica e potenciais riscos para a 

saúde. Revista Brasileira de Medicina do Esporte [online], 15, n. 3, 2009. 

 

IOM. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, 

Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Washington, DC: The National Academies Press, 

2005. 1358 p. 978-0-309-08525-0. 

 

JESUS, J. G. d. Psicologia das massas: contexto e desafios brasileiros. : SciELO Brasil. 25: 

493-503 p. 2013. 

 

JHUO, C. F.; HSU, Y. Y.; CHEN, W. Y.; TZEN, J. T. C. Attenuation of Tumor Development 

in Mammary Carcinoma Rats by Theacrine, an Antagonist of Adenosine 2A Receptor. 

Molecules, 26, n. 24, Dec 9 2021. 

 

KERKSICK, C. M.; WILBORN, C. D.; ROBERTS, M. D.; SMITH-RYAN, A. et al. ISSN 

exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. Journal of the 

International Society of Sports Nutrition, 15, n. 1, p. 38, 2018/08/01 2018. 

 

KLEINER, S. M.; GREENWOOD-ROBINSON, M. Nutrição para o treinamento de força. In: 

Nutrição para o treinamento de força. 3ª ed. Barueri, SP: Manole, 2009. 

 

KREIDER, R. B.; KALMAN, D. S.; ANTONIO, J.; ZIEGENFUSS, T. N. et al. International 

Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in 

exercise, sport, and medicine. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14, 

n. 1, p. 18, 2017/06/13 2017. 

 

KUHMAN, D. J.; JOYNER, K. J.; BLOOMER, R. J. Cognitive Performance and Mood 

Following Ingestion of a Theacrine-Containing Dietary Supplement, Caffeine, or Placebo by 

Young Men and Women. Nutrients, 7, n. 11, p. 9618-9632, Nov 19 2015. 



 

LI, Y. F.; OUYANG, S. H.; CHANG, Y. Q.; WANG, T. M. et al. A comparative analysis of 

chemical compositions in Camellia sinensis var. puanensis Kurihara, a novel Chinese tea, by 

HPLC and UFLC-Q-TOF-MS/MS. Food Chem, 216, p. 282-288, Feb 1 2017. 

 

MARTIN, J. S.; MUMFORD, P. W.; HAUN, C. T.; LUERA, M. J. et al. Effects of a pre-

workout supplement on hyperemia following leg extension resistance exercise to failure with 

different resistance loads. J Int Soc Sports Nutr, 14, p. 38, 2017. 

 

MARTINELLI JR, C. E.; CUSTÓDIO, R. J.; AGUIAR-OLIVEIRA, M. H. Fisiologia do eixo 

GH-sistema IGF. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, 52, n. 5, p. 717-

725, 2008. 

 

MATSUURA, H. N.; FETT-NETO, A. G. Plant Alkaloids: Main Features, Toxicity, and 

Mechanisms of Action. In: GOPALAKRISHNAKONE, P.;CARLINI, C. R., et al (Ed.). Plant 

Toxins. Dordrecht: Springer Netherlands, 2015. p. 1-15. 

 

MCCLUNG, H. L.; PTOMEY, L. T.; SHOOK, R. P.; AGGARWAL, A. et al. Dietary Intake 

and Physical Activity Assessment: Current Tools, Techniques, and Technologies for Use in 

Adult Populations. Am J Prev Med, 55, n. 4, p. e93-e104, Oct 2018. 

 

MITHOFER, A.; BOLAND, W. Plant defense against herbivores: chemical aspects. Annu 

Rev Plant Biol, 63, p. 431-450, 2012. 

 

MONTEIRO, D.; CORREA, M., Jr.; NETO, T. T.; MARTINELLI, C. E., Jr. et al. Serum 

IGF-I concentrations are low in female bodybuilders in the pre-contest phase. Growth Horm 

IGF Res, 60-61, p. 101420, Jul 30 2021. 

 

NELSON, D.; COX, M. Principios de bioquímica de Lehninger. 6 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2014. 

 

NINDL, B. C.; PIERCE, J. R. Insulin-like growth factor I as a biomarker of health, fitness, 

and training status. Med Sci Sports Exerc, 42, n. 1, p. 39-49, Jan 2010. 

 

OLIVEIRA, P. V. d.; BAPTISTA, L.; MOREIRA, F.; LANCHA JUNIOR, A. H. Correlação 

entre a suplementação de proteína e carboidrato e variáveis antropométricas e de força em 

indivíduos submetidos a um programa de treinamento com pesos. Revista Brasileira de 

Medicina do Esporte, 12, p. 51-55, 2006. 

 

OUYANG, S. H.; ZHAI, Y. J.; WU, Y. P.; XIE, G. et al. Theacrine, a Potent Antidepressant 

Purine Alkaloid from a Special Chinese Tea, Promotes Adult Hippocampal Neurogenesis in 

Stressed Mice. J Agric Food Chem, 69, n. 25, p. 7016-7027, Jun 30 2021. 



 

RAJARAM, S.; BAYLINK, D. J.; MOHAN, S. Insulin-like growth factor-binding proteins in 

serum and other biological fluids: regulation and functions. Endocr Rev, 18, n. 6, p. 801-831, 

Dec 1997. 

 

RAMIREZ, A.; RIBEIRO, A. Doping genético e esporte. Revista Metropolitana de 

Ciências do Movimento Humano, 5, n. 2, p. 9-20, 2005. 

 

SARMENTO, D. B. C.; BALLEIRO, F.; ZARZUELA, L. M. M. d. Uso do suplementos 

alimentares em academias de ginástica. RBNE - Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, 

3, n. 13, 01/10 2012. 

 

SHENG, Y. Y.; XIANG, J.; WANG, Z. S.; JIN, J. et al. Theacrine From Camellia kucha and 

Its Health Beneficial Effects. Front Nutr, 7, p. 596823, 2020. 

 

TAYLOR, L.; MUMFORD, P.; ROBERTS, M.; HAYWARD, S. et al. Safety of TeaCrine®, 

a non-habituating, naturally-occurring purine alkaloid over eight weeks of continuous use. J 

Int Soc Sports Nutr, 13, p. 2, 2016. 

 

TEMPLE, J. L.; BERNARD, C.; LIPSHULTZ, S. E.; CZACHOR, J. D. et al. The Safety of 

Ingested Caffeine: A Comprehensive Review. Front Psychiatry, 8, p. 80, 2017. 

 

THOMAS, D. T.; ERDMAN, K. A.; BURKE, L. M. Position of the Academy of Nutrition 

and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition 

and Athletic Performance. J Acad Nutr Diet, 116, n. 3, p. 501-528, Mar 2016. 

 

TOURINHO FILHO, H.; PIRES, M.; PUGGINA, E. F.; PAPOTI, M. et al. Serum IGF-I, 

IGFBP-3 and ALS concentrations and physical performance in young swimmers during a 

training season. Growth Horm IGF Res, 32, p. 49-54, Feb 2017. 

 

TOURINHO FILHO, H.; PUGGINA, E. F.; MORAES, C. d.; OLIVEIRA, L. d. P. et al. 

Effects of a training session on IGF-I, IGFBP3, CK and LDH of brazilian jiu-jitsu fighters. 

Journal of combat sports and martial arts, 7, p. 103-108, 2016. 

 

TREXLER, E. T.; SMITH-RYAN, A. E.; STOUT, J. R.; HOFFMAN, J. R. et al. International 

society of sports nutrition position stand: Beta-Alanine. Journal of the International Society 

of Sports Nutrition, 12, n. 1, p. 30, 2015/07/15 2015. 

 

VAN LANGENBERG, D. R.; DELLA GATTA, P.; WARMINGTON, S. A.; KIDGELL, D. 

J. et al. Objectively measured muscle fatigue in Crohn's disease: Correlation with self-

reported fatigue and associated factors for clinical application. Journal of Crohn's and 

Colitis, 8, n. 2, p. 137-146, 2014. 



 

WADA. Prohibited List. : The World Anti-Doping Code - World Anti-Doping Agency 2022. 

 

WINDT, J.; MACDONALD, K.; TAYLOR, D.; ZUMBO, B. D. et al. "To Tech or Not to 

Tech?" A Critical Decision-Making Framework for Implementing Technology in Sport. J 

Athl Train, 55, n. 9, p. 902-910, Sep 1 2020. 

 

ZANETTE, E. T. Análise do perfil dos clientes de academias de ginástica: o primeiro passo 

para o planejamento estratégico. 2003. 

 

ZHANG, Y.-H.; LI, Y.-F.; WANG, Y.; TAN, L. et al. Identification and characterization of 

N9-methyltransferase involved in converting caffeine into non-stimulatory theacrine in tea. 

Nature Communications, 11, n. 1, p. 1473, 2020/03/19 2020. 

 

ZIEGENFUSS, T. N.; HABOWSKI, S. M.; SANDROCK, J. E.; KEDIA, A. W. et al. A Two-

Part Approach to Examine the Effects of Theacrine (TeaCrine®) Supplementation on Oxygen 

Consumption, Hemodynamic Responses, and Subjective Measures of Cognitive and 

Psychometric Parameters. Journal of Dietary Supplements, 14, n. 1, p. 9-24, 2017/01/02 

2017. 

 

 


