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RESUMO 
 

MARTINS, G. Efeito dose-resposta da utilização oral de cafeína na performance 
de exercícios aeróbicos: uma revisão sistemática e meta-análise. 2022. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2022.  
 
A cafeína é um dos suplementos mais estudados no mundo, tendo grande 
popularidade no campo da nutrição esportiva. Atualmente, estudos relatam que existe 
uma grande variação na alteração do desempenho aeróbico pela administração de 
cafeína, indicando que o consumo agudo de cafeína pode induzir desde efeitos 
ergogênicos substanciais até perda de desempenho (efeitos ergolíticos). Isso 
acontece tanto por administração entre testes de contrarrelógio (≈ -3 % até +16%) 
quanto pela administração em protocolos que envolvem tempo aeróbico até a 
exaustão (≈ -4 até ≈ +51%). Tendo em vista que a eficácia da cafeína ocorre entre 
amplas dosagens (2-9mg.kg-1), o objetivo desta revisão é investigar os efeitos de 
doses baixas (≤3mg.kg-1), moderadas (3,1-6mg.kg-1) e altas (>6mg.kg-1) de cafeína no 
desempenho de testes contrarrelógio e, também, para testes aeróbicos até a 
exaustão. Realizamos uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos 
(controlados e randomizados) que compararam o efeito da intervenção com diferentes 
doses de cafeína anidra em testes de desempenho aeróbico realizados. Usamos o 
modelo de efeitos aleatórios para investigar as variações das intervenções realizadas 
pela ingestão de cafeína tanto entre testes de performance contrarrelógio quanto entre 
testes de tempo até a exaustão nesta presente meta-análise. A qualidade 
metodológica dos estudos foi avaliada pela escala PEDRO. Quarenta e nove estudos 
envolvendo testes de contrarrelógio (N=728) e vinte e um estudos envolvendo testes 
até a exaustão (N=210) atenderam aos critérios de inclusão pré-estabelecidos. Em 
resumo, nossos resultados indicam que a administração de doses baixas e 
moderadas de cafeína são eficazes na redução do tempo gasto em testes de 
contrarrelógio, quando comparados ao mesmo teste realizado em condições de 
placebo (Efeito do tamanho médio [ETM] em doses baixas = - 0,273 ± 0,084; Intervalo 
de confiança de 95% [IC95%]: -0,44 a -0,11; p=0,001 vs. Efeito do tamanho médio 
[ETM] dosagens moderadas = -0,509 ± 0,123; Intervalo de confiança de 95% [IC95 
%]: -0,75 a -0,27; p=0,0001). Além disso, o estudo mostrou que o uso de doses 
moderadas e altas de cafeína teve efeito positivo no aumento da tolerância do teste à 
exaustão de maneira dose-dependente (ETM em doses moderadas = 0,849 ± 0,167; 
IC95%: 0,52 a 1,18; p =0,00001 vs. ETM altas dosagens = 1,493 ± 0,278; IC95%: 0,95 
a 2,04; p=0,00001) e em maior proporção que os efeitos ergogênicos da cafeína em 
testes de contrarrelógio. No geral, a cafeína tem efeitos ergogênicos semelhantes em 
testes de contrarrelógio usando doses baixas e moderadas. Além disso, a cafeína tem 
tamanhos de efeito maiores entre os protocolos de exercício até a exaustão, com 
maior destaque com o uso de dosagens mais altas. 

Palavras-chave: cafeína; desempenho aeróbico; tolerância ao exercício; altas doses 
de cafeína; baixas dosagens de cafeína; Efeito ergogênico. 

 
 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
MARTINS, G. Dose-response effect of oral caffeine use on aerobic exercise 
performance: a systematic review and meta-analysis. 2022. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 2022.  
 

Caffeine is one of the most studied supplements in the world, having great popularity 
in the field of sports nutrition. Currently, studies report that there is a huge variation in 
the change in aerobic performance by caffeine administration, indicating that acute 
consumption of caffeine can induce from substantial ergogenic effects to loss of 
performance (ergolytic effects). This happens both by administration between time trial 
tests (≈ -3 % until +16%) as by administration in protocols which involve aerobic time 
to exhaustion (≈ -4 until ≈ +51%). Given that the effectiveness of caffeine occurs 
between different dosages (2-9mg.kg-1), the objective of this review is to investigate 
the effects of low (≤3mg.kg-1), moderate (3.1-6mg.kg-1) and higher (>6mg.kg-1) doses 
of caffeine in performance for time trial tests and for aerobic exhaustion tests as well. 
We have performed a systematic review and meta-analysis of clinical trials (controlled 
and randomized) that compared the effect of the intervention with different doses of 
caffeine anhydrous to prior aerobic performance tests performed. We used the random 
effects model to investigate the intervention variations by caffeine intake in both 
between time trial and in time to exhaustion tests in the present meta-analysis The 
methodological quality of studies using the PEDRO scale. Forty-nine studies involving 
time trial tests (N=728) and twenty-one studies involving tests to exhaustion (N=210) 
met the pre-established inclusion criteria. In summary, our results indicate that the 
administration of low and moderate doses of caffeine are effective in reducing the time 
spent in time trial tests, when compared to the same test performed under placebo 
conditions (Mean Size Effect [MSE] at low doses = -0,273 ± 0,084; Confidence Interval 
of 95% [CI95%]: -0,44 to -0,11; p=0,001 Vs. Mean Size Effect [MSE] moderate 
dosages= -0,51 ± 0,123; Confidence Interval of 95% [CI95%]: -0,75 to -0,27; 
p=0,0001). Furthermore, the study showed that the use of moderate and higher doses 
of caffeine had a positive effect on increasing test tolerance to exhaustion in a dose-
dependent manner (MSE at moderate doses = 0.849 ± 0.167; CI95%: 0,52 to 1,18; p 
=0.00001 vs. MSE high dosages = 1.493 ± 0.278; CI95%: 0,95 to 2,04; p=0.00001) 
and in more proportion than caffeine ergogênic effects in time trial tests. Overall, 
caffeine has similar ergogenic effects in time trial tests using low and medium doses. 
In addition, caffeine has larger effect sizes between exercise protocols to exhaustion, 
most prominently with the use of higher dosages. 

 
Keywords: caffeine; aerobic performance; exercise tolerance; high doses of caffeine; 
low doses of caffeine; Ergogenic effect. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas duas décadas, o número de artigos acadêmicos 

internacionais relacionados à cafeína e à área das ciências do esporte tem 

apresentado um crescimento exponencial (CONTRERAS-BARRAZA, 2021), em linha 

com a elevação do consumo per capita global de cafeína (QUADRA et al., 2020; 

QUADRA et al., 2022) e com o paralelo aumento do interesse pela compra de produtos 

alimentícios contendo a substância (SAMOGGIA; REZZAGHI, 2021). 

Tem sido bem delineado entre os atletas competitivos que a cafeína apresenta 

um elevado grau de evidências científicas, sustentando os seus benefícios (baixos a 

moderados) para o incremento da performance atlética baseada na força muscular, 

em demandas aeróbicas e/ou anaeróbicas, em esportes coletivos de características 

intermitentes e entre competições envolvendo saltos e/ou arremessos (GUEST et al., 

2021; MAUGHAN et al., 2018). Com isso, vem sendo retratado que ≅75% dos atletas 

competitivos de modalidades variadas (amostra de mais de 20.500 atletas de nível 

olímpico) realizam a administração da cafeína objetivando a melhora da performance 

em suas competições (DEL COSO; MUÑOZ; MUÑOZ-GUERRA, 2011). Observando-

se dosagens mais elevadas entre atletas de triátlon e ciclismo (DEL COSO; MUÑOZ; 

MUÑOZ-GUERRA, 2011) e a documentação de uma frequência de uso ainda maior 

(frequência de 89%) entre competidores de Ironman (DESBROW; LEVERITT, 2006). 

Apesar da cafeína ser utilizada em uma gama de exercícios físicos, uma meta-

análise guarda-chuva publicada recentemente por GRGIC et al. (2020) apontou que 

existe uma maior tendência dos efeitos ergogênicos da cafeína serem mais 

proeminentes durante a realização de exercícios com características aeróbicas. No 

estudo (GRGIC et al., 2020) se avaliou todas as meta-análises que investigaram os 

efeitos dos tratamentos com a cafeína em testes de resistência aeróbica, apontando 

variações nas magnitudes dos efeitos observados entre as meta-análises já 

publicadas, e considerados ´´de boa qualidade metodológica´´(avaliado pela 

aplicação da lista de verificação validada para Avaliação da Qualidade Metodológica 

das Revisões Sistemáticas 2 [AMSTAR 2] (SHEA et al., 2017), que se baseia na 

avaliação das meta-análises/revisões sistemáticas por meio de 16 itens que incluem 

questões sobre o uso da descrição da estratégia de pesquisa PICO, o registro da 

revisão realizada, a abrangência da pesquisa bibliográfica, o número de autores que 
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realizaram essa pesquisa e a forma que os dados foram extraídos, além da forma da 

descrição dos estudos incluídos, a avaliação da qualidade dos estudos primários 

incluídos, entre outras características relacionada a identificação da forma financeira 

em que a pesquisa foi realizada e os métodos estatísticos empregados para o tipo de 

estudos selecionados. Após a análise dos 16 itens, as meta-análises foram 

categorizadas como ´´de alta qualidade metodológica´´ se pontuassem  80-100% dos 

itens, de ´´qualidade metodológica moderada´´  se 40% e 79% dos itens fossem 

devidamente realizados, ou como de  ´´baixa qualidade metodológica´´ se 

pontuassem menos de 40% dos itens). Sobre esta ótica, é indicado ausência dos 

efeitos da cafeína no desempenho de testes de exercício graduados realizados até a 

exaustão (D de Cohen: 0,17 [IC 95%: -0,02 a 0,36]) (DOHERTY; SMITH, 2004), com 

estudos apresentando efeitos ergogênicos de magnitudes variadas (D de Cohen de 

0,22 a 0,68), entre as meta-análises que copilaram os efeitos da cafeína na 

performance de testes contrarrelógio e/ou até a exaustão (CONGER et al., 2011; 

RIBEIRO et al., 2017; SHEN et al., 2019; SOUTHWARD; RUTHERFURD-

MARKWICK, 2018; DOHERTY; SMITH, 2004).  

Uma vez que existem diferenças metodológicas significativas entre os critérios 

de seleção de cada meta-análise, a interpretação conjunta desses dados deve ser 

feita com cautela. Aspectos como a forma de administração da cafeína (veículo de 

entrega), o momento do consumo da cafeína, as dosagens analisadas, bem como os 

protocolos de desempenho empregados são pontos que poderiam influenciar, 

parcialmente, o efeito nos tratamentos reportados (DOHERTY; SMITH, 2004; 

MARTINS et al., 2020). Fato que se torna ainda mais relevante, uma vez que algumas 

meta-análises apontaram que a cafeína poderia desencadear maiores efeitos 

ergogênicos mediante a realização de testes aeróbicos de maior duração (SHEN et 

al., 2019), pelo uso de dosagens maiores (maiores efeitos entre dosagens moderadas 

[≅ 6mg CAF.Kg-1]) (RIBEIRO et al., 2017), bem como entre testes até a exaustão de 

intensidades contínuas (D de Cohen de Testes até a exaustão: 0,63 [IC95%:0,53 – 

0,84] vs. D de Cohen de Testes contrarrelógio: 0,28 [IC95% 0,8-0,47]) (DOHERTY; 

SMITH, 2004).  

Nesse contexto, embora o efeito ergogênico da cafeína seja respaldado por 

grandes sociedades internacionais entre dosagens de 3-6mg.kg-1 (GUEST et al., 
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2021; MAUGHAN et al., 2018), diversos estudos envolvendo testes de ciclismo e/ou 

corrida (AL-NAWAISEH et al, 2020; DENADAI; DENADAI, 1998; HANSON et al., 

2019; POLLOW et al., 2016; ROELANDS et al., 2011; WILES et al., 2006) mostram 

uma grande variabilidade de respostas entre os seus participantes, indicando que 

alguns indivíduos podem não apresentar benefícios em sua performance, ou até 

mesmo podem responder negativamente (efeito ergolítico) ao consumo agudo de 

dosagens de cafeína tradicionalmente consideradas ergogênicas (3-6 mg.kg-1) (AL-

NAWAISEH et al, 2020; DENADAI; DENADAI, 1998; POLLOW et al., 2016; 

ROELANDS et al., 2011). Mesmo que as causas por trás dessas grandes variações 

de resultados ainda não estejam claras na literatura acadêmica atual, é pontuado que 

o consumo habitual de cafeína, o período do dia em que o teste de performance é 

realizado (matutino vs. noturno), características genéticas específicas (relacionadas 

ao gene CYP1A2), bem como a dosagem de cafeína empregada, poderiam influenciar 

os impactos finais da utilização da cafeína na entre os diferentes testes realizados 

(MARTINS et al., 2020). 

A partir dessa grande variabilidade de respostas, junto a achados que 

sustentam efeitos fisiológicos positivos com dosagens moderadas a altas da cafeína 

(no aumento da oxidação de lipídeos e nos estoques de glicogênio muscular, por 

exemplo) (COLLADO-MATEO et al., 2020; LOUREIRO et al., 2021; PEDERSEN et 

al., 2008), alguns grupos de pesquisadores (PICKERING; GRGIC, 2019a; MARTINS 

et al., 2020) sinalizam que dosagens de cafeína mais amplas (entre 2-9mg.kg-1) 

possam ser utilizadas, almejando tanto a melhora da performance aeróbica como a 

construção de um corpo de evidências científicas mais sólido e que favoreçam a 

compreensão dos efeitos de diferentes dosagens de cafeína aplicadas a distintos 

protocolos de treinamento (PICKERING, KIELY, 2019b; MARTINS et al., 2020).   

A partir deste panorama geral, esta presente meta-análise é a primeira que se 

propõem a investigar, de forma comparativa, os efeitos de dosagens baixas (≤ 3 

mg.kg-1), moderadas (3,1-6 mg.kg-1) e altas dosagens (> 6mg.Kg-1) da cafeína na 

performance relacionada exclusivamente ao tempo de exercício despendido em testes 

de exercícios aeróbicos (contrarrelógios e protocolos de exercícios até a exaustão). 

Uma vez reportado que o consumo de cafeína, entre ciclistas competitivos, ocorre 

principalmente pela ingestão de café cafeinado e preparações farmacêuticas 
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(CHESTER; WOJEK, 2008) e que a bebida cafeinada pode apresentar uma variação 

do teor de cafeína (superior a 50%) mediante a variáveis de cultivo, grão e método de 

preparo (BRAVO et al., 2012; CAMARGO, TOLEDO, 1998; MCCUSKER; 

GOLDBERGER, 2003) -, este presente estudo decidiu restringir-se apenas a 

publicações que aplicaram dosagens farmacêutica da substância (via cápsulas ou por 

meio diluição da cafeína anidra em soluções). 

 

2.HIPÓTESE 

Verificar se o compilado da literatura acadêmica atual, envolvendo a 

administração aguda de cafeína anidra, indica um efeito dose-resposta entre a 

utilização de baixas (≤3mg.kg-1), moderadas (3,1-6mg.kg-1) ou altas (>6mg.kg-1) 

dosagens de cafeína na melhora do tempo de prova de exercícios aeróbicos.  

 

3. OBJETIVOS 

 3.1 Objetivo geral 

Avaliar e comparar o tamanho do efeito (via Hedges´g) da utilização de baixas 

(≤3mg.kg-1), moderadas (3,1-6mg.kg-1) ou altas (>6mg.kg-1) dosagens de cafeína na 

performance aeróbia de testes contrarrelógios, bem como entre os testes até a 

exaustão de intensidades contínuas. 

 

4. REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 Introdução a cafeína: formas de consumo 

A cafeína é um alcaloide com características estimulantes, que se tornou uma 

das substâncias corriqueiramente presente nos hábitos alimentares de diversas 

culturas ao redor do mundo (FULGONI, KEAST, LIEBERMAN, 2015; HECKMAN, 

WEIL, MEIJA, 2010). Isso se reforça pelo fato deste alcaloide estar presente em uma 

gama de alimentos in natura como, por exemplo, algumas variedades de chás (do tipo 

mate/preto), como no cacau, na noz-de-cola e no café, além de uma série de produtos 

industrializados como é o caso de refrigerantes do tipo cola, bebidas energéticas e 



 
17 

 
produtos achocolatados (JONES, FERNYHOUGH, 2009; MAGKOS, KAVOURAS, 

2005; MITCHELL et al, 2014).  

No âmbito do alto desempenho atlético, a cafeína é utilizada como um recurso 

ergogênico entre diversas modalidades esportivas (DEL COSO; MUÑOZ; MUÑOZ-

GUERRA, 2011), com a documentação de que atletas de nível olímpico apresentaram 

uma elevação dos seus níveis de consumo de 2008 a 2015 (AGUILAR-NAVARRO et 

al., 2019). Isso impulsiona uma ampla discussão entre pesquisas relacionadas a 

performance esportiva de exercícios variados e como variáveis relacionadas a 

dosagem (GRGIC et al., 2019; MARTINS et al., 2020), o tempo de consumo 

(MARTINS et al., 2020) e as diferentes formas de administração da cafeína (chicletes 

contendo cafeína, enxaguantes bucais, energéticos, cafés, entre outros...) 

(HORDSON, RANDELL, JEUKENDRUP, 2013; QUINLIVAN et al., 2015; WICKHAM; 

SPRIET, 2018) poderiam modificar tanto a cinética de absorção/degradação da 

substância, como a possível capacidade de incremento do desempenho esportivo 

almejado entre atletas e desportistas consumidores (HORDSON, RANDELL, 

JEUKENDRUP, 2013; QUINLIVAN et al., 2015; WICKHAM; SPRIET, 2018).  

Dentre os veículos de consumo, existe evidência (CHESTER; WOJEK, 2008) 

que atletas de modalidades distintas usualmente utilizam fórmulas farmacêuticas 

(cápsulas), bebidas energéticas e o café ´´cafeinado´´ como veículos prioritários para 

a obtenção da cafeína, com preponderância de pesquisas acadêmicas relacionadas 

a aplicação da cafeína anidra (cápsula) na área das ciências do esporte (GUEST et 

al., 2021).  

Com base nas extensas evidências disponíveis, foi constatado que o consumo 

de cafeína anidra induz picos plasmáticos máximos entre 30 e 90 minutos após o 

consumo de baixas (2–3 mg.kg −1) (GRAHAM; SPRIET, 1995; FLETCHER; BISHOP, 

2011), moderadas (3– 6 mg.kg−1) (GRAHAM; SPRIET, 1995; HODGSON; RANDELL; 

JEUKENDRUP, 2013), ou altas (6–9 mg.kg−1) (GRAHAM; SPRIET, 1995; MARTINS 

et al., 2020) dosagens. Esse período de absorção da cafeína (representado pelo 

“tempo necessário para atingir o pico máximo da substância no plasma”) tem sido 

levado em consideração na metodologia dos estudos que visam o incremento da 

performance esportiva, com o uso da cafeína sendo realizado principalmente 60 

minutos antes dos testes de desempenho propostos (resistência, esportes coletivos, 
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esportes de combate e atividades de força para potência) (GUEST et al., 2021; 

GOLDSTEIN et al., 2010; SALINERO; LARA; DEL COSO, 2019). 

Nesse panorama, é apontado que a cinética de absorção e disponibilidade da 

cafeína, consumida por meio do café cafeinado, é similar entre aquela administrada a 

partir de uma mesma dosagem de cafeína anidra (HODGSON; RANDELL; 

JEUKENDRUP, 2013). Alguns grupos de pesquisa apontam, ainda, que a 

administração controlada de dosagens baixas a moderadas de cafeína (3-5mg.kg), 

através do consumo energéticos (RedBull®) ou cafés cafeinados, podem proporcionar 

melhoras similares a administração de dosagens farmacêuticas da substância no 

desempenho de testes contrarrelógios de durações superiores a 40 minutos 

(HODGSON; RANDELL; JEUKENDRUP, 2013; QUINLIVAN et al., 2015). Mesmo que 

atualmente seja socialmente aceito a ´´paridade do efeito ergogênico´´ entre testes 

contrarrelógios (fontes alimentares de cafeína vs. cafeína farmacêutica), existem 

evidências sinalizando que tanto a cafeína anidra isolada poderia proporcionar 

benefícios superiores em testes até a exaustão de intensidades constantes 

(85%VO2max) (GRAHAM, HIBBERT; SATHASIVAM, 1998), como que outras 

substâncias presentes no café (cafestol, ácido cafeico e ácidos clorogênicos), 

poderiam influenciar de forma independente o metabolismo glicídico (estoques de 

glicogênio muscular) (LOUREIRO; REIS; DA COSTA, 2018) e o SNC (SOCAŁA et al., 

2020).  Em tese, isso poderia refletir em respostas distintas finais na performance de 

seus consumidores e, pela ausência de clareza a partir do corpo literário atual, devem 

ser analisadas com cautela, pois poderiam desencadear efeitos divergentes a 

performance esportiva, quando comparado a utilização isolada da cafeína. 

Além disso, estudos realizados fora do ambiente laboratorial (de menor controle 

e maior validade ecológica), apontam que o teor da cafeína pode apresentar uma 

grande variação a partir do consumo do café cafeinado (MCCUSKER; 

GOLDBERGER, CONE, 2003; DESBROW; HALL; IRWIN, 2019; LUDWIG et al., 

2014). Por exemplo, em estudo realizado por MCCUSKER; GOLDBERGER e CONE 

(2003) constatou uma variação do conteúdo de cafeína de até 54% (de 259,2mg - 

564,4mg de cafeína) entre cafés de 500ml vendidos e preparados a partir da torra de 

um mesmo tipo de grão em uma rede de cafeteria popular nos EUA entre 6 dias 

consecutivos (segunda a sábado). Já na pesquisa recente de DESBROW; HALL e 
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IRWIN (2019), a análise de diferentes tipos de cafés em cápsula da marca 

Nespresso®, apontou uma variação do teor de cafeína de, em média, 51–162% frente 

aos valores de cafeína informados pelo fabricante. De forma geral, a variação do teor 

de cafeína em matrizes alimentares possui grande flutuação fora do ambiente 

laboratorial, sendo de difícil ajuste frente as recomendações atuais de dosagens 

direcionadas ao peso dos indivíduos. No caso do café, isso pode ocorrer mediante a 

localização geográfica que o plantio foi realizado (características do solo), a técnica 

de preparação no momento do consumo das bebidas, ao tipo de grão de café 

consumido e, inclusive, as condições climáticas enfrentadas pelo grão ao longo de 

seu cultivo (CAMARGO; TOLEDO, 1998; BRAVO et al, 2012; LUDWIG et al., 2014). 

Por conta dessas amplas variações, muitas pesquisas se limitam a investigações de 

dosagens farmacêuticas, visando maior assertividade das mudanças fisiológico 

analisadas/hipotetizadas. 

4.2 Cafeína: Dosagens recomendadas, mecanismos de ação e efeitos colaterais 

Tradicionalmente no âmbito esportivo é bem delineado que o uso cafeína é 

capaz de ocasionar benefícios na performance de exercícios aeróbicos de longa 

duração, de explosão e do tipo intermitentes (GANIO et al, 2009; GOLDSTEIN et al., 

2010; SCHNEIKER et al., 2006), apresentando resultados ergogênicos mais 

pronunciados com o seu uso prévio a realização de exercícios endurance de longa 

duração (CLOSE et al., 2016; GRGIC et al. 2020). Sob este aspecto, tanto pelo Comitê 

Olímpicos Internacional (IOC), como a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva 

(ISSN) respaldam a efetividade da cafeína como um recurso ergogênico entre 

exercícios de características aeróbicas, apontando que a utilização da substância 

possui um bom grau de evidências científicas quando administrada entre uma 

dosagem de 3-6mg.kg-1 e que exististe um aumento do risco de possíveis efeitos 

colaterais (ansiedade, insônia, náuseas, dores de cabeça...) ao se utilizar dosagens 

superiores a 9mg de cafeína por quilograma de peso (GOLDSTEIN et al., 2010; 

MAUGHEN et al, 2018). 

Dado a novas evidências científicas, o posicionamento atualizado do ISSN de 

2021 (GUEST et al., 2021) apontou que a dosagem mínima para a cafeína 

desencadear efeitos na performance aeróbica ainda não estão claras, mas que 

existem evidências que o consumo de dosagens do estimulante próximas a ≈2 mg.kg-

1 poderiam promover benefícios ao rendimento esportivo, enquanto dosagens muito 
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altas de cafeína (≥9mg.kg-1) não parecem ser necessárias para provocar um efeito 

ergogênico adicional. Uma vez que o presente posicionamento possibilita discussões 

envolvendo os possíveis mecanismos por trás do efeito ergogênico da cafeína entre 

dosagens pouco exploradas (≈ 2 mg.kg-1 ou entre 6-9mg.kg-1) (GUEST, et al., 2021), 

alguns autores argumentam que a suplementação da cafeína deva ser investigada em 

uma dosagem mais ampla (2-9mg.kg-1), apontando ser interessante a comparação 

das diferentes dosagens para a obtenção de melhores direcionamentos sobre 

alterações periféricas e centrais, induzidas pela cafeína, e seus reflexos na 

performance motora (PICKERING; GRGIC, 2019a; MARTINS et al., 2020).  

Nesta perspectiva, existem vários mecanismos de ação por trás de como a 

cafeína poderia promover a melhora do desempenho aeróbico a partir de sua 

utilização aguda (Figura 1) (MARTINS et al., 2020), incluindo o aumento do poder de 

contração das fibras musculares por uma maior liberação de cálcio iônico do retículo 

sarcoplasmático (KLEIN; SIMON; SCHNEIDER, 1990; VON RUDEN; NEHER, 1993) 

(Figura 1C), a preservação do glicogênio muscular através da inibição de 

fosfodiesterase e/ou pelo aumento da captação de glicose sanguínea (GRAHAM; 

SPRIET, 1991; DE OLIVEIRA CRUZ et al., 2015; LOUREIRO et al., 2021; PEDERSEN 

et al., 2008) (Figura 1B), e, como mais aceito, a ação da cafeína nos receptores de 

adenosina A1 e A2 do Sistema Nervoso Central (SNC), diminuindo a percepção do 

esforço físico realizado (dor), aumentando o estado de alerta e, ainda, elevando os 

níveis de neurotransmissores relacionados a índices de maior vigor/bem estar 

(dopamina e beta-endorfina) (DALY, BUTTS-LAMB, PADGETT, 1983; LAURENT et 

al., 2000; LEE et al., 2019; MCLELLAN, CALDWELL, LIEBERMAN, 2016) (Figura 
1A). Assim, é possível que um desses mecanismos de ação, ou uma combinação 

deles, possam ser responsáveis pelo aumento no desempenho esportivo após a 

ingestão da cafeína entre suas diferentes dosagens. 

 

 

 

 



 
21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. Principais mecanismos de ação da cafeína relacionados ao aumento da capacidade 
de treinamento. (A) Ação antagônica da cafeína e seus metabólitos secundários à adenosina em seus 

receptores no Sistema Nervoso Central (SNC), aumentando o estado de alerta e diminuindo a percepção subjetiva 

de esforço no exercício. (B) Efeito de preservação do glicogênio muscular de uma maior distribuição de ácidos 
graxos na corrente sanguínea e uso de energia em algumas condições. (C) Aumento da liberação de íons cálcio 

por estímulo neuromuscular, aumentando o poder de contração nas fibras musculares. Imagem publicada por 
Martins et al., 2020. 

 

Uma vez que as dosagens recomendadas de cafeína se encontram em uma 

ampla variação de uso (2-9 mg.kg-1), é apontado que a utilização de baixas dosagens 

de cafeína (2-3 mg.kg-1) já seriam o suficiente para estimular os seus efeitos no SNC 

e induzir melhoras em testes de performance, sem promoção de estímulos periféricos 

acentuados (MARTINS et al., 2020; SPRIET, 2014). Caso essas hipóteses sejam 

confirmadas, o incremento da dosagem do suplemento só poderia ser justificado, no 

âmbito da performance física, por meio de seus possíveis efeitos periféricos que, em 

teoria, poderiam ocorrer com ´´maior significância´´ em altas dosagens do estimulante 

(6-9 mg.kg-1), por meio de uma maior descarga adrenérgica e/ou aumento da 

liberação de cálcio iônico no retículo sarcoplasmático (MARTINS et al, 2020; SPRIET, 

2014).  
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Nesse contexto, um estudo recente realizado por ZHANG et al. (2020) 

investigou os efeitos da ingestão de doses baixas (3 mg.kg− 1), moderadas (6 mg.kg − 

1) e altas (9 mg.kg−1) de cafeína no desempenho cognitivo e na ativação cerebral. 

Seus achados indicaram que a ingestão de doses menores de cafeína desencadeou 

maiores efeitos sobre a cognição e a ativação cerebral quando comparada a doses 

moderadas e altas (6 ou 9 mg.kg−1) (ZHANG et al., 2020). Mesmo que o estudo não 

tenha analisado a aplicação da cafeína no âmbito esportivo ele aponta, pelo menos 

em parte, que uma quantidade baixa de cafeína poderia ser o suficiente para induzir 

a saturação do efeito da substância no SNC, instigando a necessidade por mais 

estudos que busquem comparar altas dosagens do estimulante com dosagens 

reduzidas em exercícios e condições específicas.  

De forma complementar, a investigação das variadas dosagens de cafeína 

deve ser realizada com cautela, visando preocupações metodológicas quanto a 

incidência dos possíveis efeitos colaterais gerados pela substância. Em estudo 

recente realizado por DE SOUZA e colaboradores (2022) se preocupou em realizar 

uma revisão sistemática sobre a prevalência e magnitude dos efeitos colaterais 

associados à suplementação de cafeína entre diferentes dosagens (baixa = ≤ 3,0 

mg.kg-1; moderado = de 3,1 a 6,0 mg.kg-1; alto = ≥ 6,1 mg.kg-1). No estudo (DE SOUZA 

et al., 2022), foi apontado que a prevalência dos efeitos colaterais induzidos pela 

cafeína foi entre 6 e 34% para o uso de baixas doses de cafeína (≤ 3,0 mg.kg-1), entre 

0 e 34% para doses moderadas (3,1 a 6,0 mg.kg-1) e entre 8 e 83% para altas doses 

de cafeína (≥ 6,1 mg.kg-1), caracterizando uma ampla variação incidência dos efeitos 

colaterais entre os sujeitos das amostras com maior risco de incidência entre 

dosagens mais elevadas. Em destaque, o aumento da dosagem de cafeína induziu 

efeitos colaterais mais predominantes na ansiedade, dor de cabeça, palpitações 

cardíacas e no aumento da produção de urina, sem influências da dose no aumento 

da dor muscular como um dos possíveis efeitos colaterais da cafeína (DE SOUZA et 

al., 2022).  

Como um todo, atualmente está ocorrendo um evento global (entre atletas e 

não atletas) de aumento do consumo diário de cafeína, porém existe uma grande 

variabilidade de resposta do consumo da cafeína em testes de performance 

(MARTINS et al., 2020), sendo pontuado riscos da ocorrência dos efeitos colaterais 

da cafeína, potencialmente deletérias a performance esportiva (DE SOUZA et al., 
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2022). Estudos sistemáticos devem ser realizados para elucidar impactos práticos das 

dosagens de cafeína na performance esportiva variada, bem como os seus 

mecanismos fisiológicos efetivamente relevantes no contexto das demandas do 

respectivo treinamento proposto. 

 

4.3 Cafeína e performance aeróbica: Meta-análises e estudos dose-resposta 

 Durante a realização de qualquer tipo de exercício físico, o organismo se 

adapta a uma nova demanda metabólica, recorrendo ao aumento da mobilização e 

utilização de diversos substratos energéticos que visam sustentar a performance 

motora realizada, principalmente, em decorrência de sua intensidade e/ou de seu 

volume (duração). Em atividades muito intensas (e com baixa duração) a maior parte 

da energia gasta - Trifosfato de Adenosina (ATP) - é obtida a partir do uso energético 

das moléculas de fosfato presentes nos estoques de fosfocreatina muscular 

(HARGREAVES; SPRIET, 2020). A medida que o tempo (volume) da atividade se 

prolonga (≥ 60 segundos minuto de duração) a maior parte do ATP produzido para a 

sustentação da atividade motora passa a ser realizado por meio da utilização 

anaeróbica dos estoques de glicogênio muscular e/ou da glicose plasmática (GASTIN, 

2001; HARGREAVES; SPRIET, 2020), com uma posterior predominância (>60% em 

diferentes tipos de exercício) da oxidação de glicose e/ou lipídeos entre exercícios que 

tenham uma duração mínima entre 120-180 segundos (FIGURA 2) (GASTIN, 2001), 

sendo estes caracterizados como exercícios de características aeróbicas. 

 

  

 Independentemente da participação das vias energéticas que estão sendo 

demandadas ao longo do exercício físico, é bem aceito que uma maior utilização de 

FIGURA 2. Contribuição dos diferentes sistemas de energia para a energia total utilizada em 
exercícios máximos sob diferentes durações.  Imagem publicada por GASTIN (2001)  
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fosfato acentua uma maior biotransformação de ATP, com paralelo aumento de seus 

metabólitos secundários e finais (Difosfato de Adenosina (ADP) > Monofosfato de 

Adenosina [AMP] > adenosina). Em tese, os aumentos dos níveis de seu metabólito 

final (adenosina) são associados ao aumento da percepção de dor, aumento do tempo 

de reação (letargia), bem como redução da capacidade cognitiva (MCLELLAN; 

CALDWELL; LIEBERMAN, 2016), sendo documentado aumentos dos níveis 

extracelulares da adenosina após testes laboratoriais envolvendo tanto a contração 

muscular (HELLSTEN; FRANDSEN, 1997), como após a realização de exercícios 

aeróbicos em esteira exaustivos (DWORAK et al., 2007).  

Nesse sentido, a cafeína vem sendo utilizada na área das ciências do esporte 

visando melhora da performance motora variada. Isso pode ocorrer tanto pela sua 

possível capacidade de amenizar os efeitos indesejáveis da adenosina, na percepção 

de esforço, entre dosagens baixas a moderadas (MARTINS et al., 2020; MCLELLAN; 

CALDWELL; LIEBERMAN, 2016; ZHANG et al., 2020), como pelo seu possível efeito 

no incremento da oxidação de substratos bioenergéticos (lipídios) relatados em testes 

contrarrelógio e/ou testes até a exaustão, com moderadas a altas dosagens da 

substância (DE OLIVEIRA CRUZ et al., 2015; COLLADO-MATEO et al., 2020). 

Embora ainda não seja totalmente claro o papel dessas alterações metabólicas no 

aumento da performance aeróbica de sujeitos tratados com cafeína, existem alguns 

estudos clínicos (randomizados e controlados por placebo) que investigaram os 

efeitos das diferentes dosagens de cafeína no tempo total utilizado em testes de 

performance contrarrelógio (DESBROW et al., 2009; DESBROW et al., 2012; GUEST 

et al., 2020; HANSON et al., 2019; SKINNER et al., 2010), bem como em protocolos 

de exercícios aeróbicos até a exaustão (GRAHAM, SPRIET, 1995; PASMAN et al., 

1995) e que podem, em partes, dar direcionamentos sobre qual seria a melhor faixa 

de dosagem de consumo do estimulante. 

Entre os estudos relacionados a performance de testes contrarrelógios 

distintos, foi observado uma mudança média de -0,38% a +4,2% quando o tratamento 

foi realizado com dosagens de 1,5 a 6 miligramas de cafeína por quilograma de peso 

dos participantes frente aos seus respectivos testes controles (DESBROW et al., 

2009; DESBROW et al., 2012; GUEST et al., 2020; HANSON et al., 2019; SKINNER 

et al., 2010). A partir da comparação direta de todos os estudos dose-resposta 
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tratados com baixas dosagens de cafeína (≤3mg.kg-1) vs. Moderadas dosagens de 

cafeína (3,1-6mg.kg-1), em exercícios contrarrelógios, foi constatado as maiores 

variações na performance com a administração de baixas dosagens de cafeína (+ 

0,38% até +4,2%), quando comparado ao consumo de dosagens moderadas do 

estimulante (+0,30 até 3%) (DESBROW et al., 2009; DESBROW et al., 2012; GUEST 

et al., 2020; HANSON et al., 2019; SKINNER et al., 2010). Com ausência dos estudos 

que investigaram o uso de altas dosagens de cafeína (>6 mg.kg-1) no tempo de prova 

de testes contrarrelógios. Em complemento, os 2 estudos (GRAHAM, SPRIET, 1995; 

PASMAN et al., 1995) que investigaram o impacto do tratamento com várias dosagens 

de cafeína no tempo de provas até a exaustão sinalizaram que a cafeína parece 

promover um aumento similar na performance de testes de ciclismo entre dosagens 

de reduzidas (+22,9%) (GRAHAM, SPRIET, 1995) vs. moderadas regulares (21,9%-

23,5%) (GRAHAM, SPRIET, 1995; PASMAN et al., 1995), com diferenças de um 

efeito ergogênico pouco claro quando comparado o uso de baixas dosagens 

vs. o uso de altas dosagens  de cafeína entre os estudos que investigaram o uso 

da substância na performance aeróbica de testes até a exaustão (GRAHAM, SPRIET, 

1995; PASMAN et al., 1995). Como um todo, esses trabalhos reforçam uma grande 

variabilidade da mudança da performance proporcionada através do tratamento com 

as diferentes dosagens de cafeína, indicando que o uso da cafeína poderia 

proporcionar maiores incrementos na tolerância ao exercício do que entre testes 

contrarrelógio. 

Em linha com as comparações acima, uma meta-análise guarda-chuva foi 

publicada recentemente (GRGIC et al., 2020) apontando grande variação entre os 

resultados de meta-análises de boa qualidade metodológica e que já investigaram os 

efeitos da cafeína na performance aeróbica. Aspectos como as dosagens utilizadas 

entre os estudos selecionados, as medidas aferidas nos testes de performance, bem 

como o tipo de treinamento investigado chamam a atenção entre o estudo que 

apresentou o menor e o maior poder de efeito (FIGURA 3). Em pesquisa realizada por 

DOHERTY; SMITH (2004) uma maior magnitude de efeito foi constatada entre 

estudos que realizaram testes até a exaustão de intensidades constantes, quando 

comparado a testes contrarrelógios respectivamente (ES: 0.68 ± 0.42; IC95%: 0.53 – 

0.84 vs. ES: 0,28 ± 0.160; IC95%: 0,8 –0,47). Uma vez que não existe um consenso 

entre um possível efeito dose-resposta da cafeína entre as meta-análises já 
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publicadas (CONGER et al., 2011; RIBEIRO et al., 2017) é interessante realizar 

pesquisas mais abrangentes e atualizadas na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Detalhamento metodológico das metas-analises já publicadas. 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Estratégia de pesquisa 

As buscas foram conduzidas em março a abril de 2022 (artigos publicados até o dia 

03/03/2022) de acordo com as diretrizes para realização de revisões sistemáticas e 

meta-análises preconizadas pela PRISMA (GALVÃO; RICARTE, 2019; PAGE et al., 

2021), dentre as seguintes bases de dados: Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA 

(PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Cochrane Library e Embase. A 

estratégia "PICo" (P = população; I = intervenção; Co = contexto), teve palavras-chave 

e/ou descritores combinados entre si, utilizando os operadores booleanos ´´OR´´ e 

"AND", em busca integrada pelo título dos artigos a partir dos seguintes termos: 

´´caffeine effect´,´ AND ´´aerobic performance´´, OR ´´cross country performance´´, 

OR ´´time trial performance´´, OR ´´bicycle performance´´, OR ´´running 

performance´´, OR ´´endurance performance´´, AND ´´high dose´´, AND ´´low doses 

´´. 

5.2 Seleção dos estudos 
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Dois revisores independentes participaram do processo de seleção e triagem 

dos artigos (um deles com graduação na área da nutrição e trabalhos já publicados 

envolvendo a utilização de cafeína na área da nutrição esportiva, enquanto o outro 

pesquisador era um fisiologista do exercício)  a partir da leitura inicial dos seus 

títulos/resumos que. Caso os artigos fossem selecionados, eles foram novamente 

avaliados, a partir da leitura integral de seus textos, a fim de determinar a sua eventual 

inclusão nesta revisão. Em caso de divergências sobre a elegibilidade do artigo, entre 

os dois revisores iniciais,  foi realizado a avaliação do artigo em questão por um 

terceiro revisor (fisiologista, com o título de PhD em nutrição e metabolismo humano). 

Estudos duplicados foram excluídos e os demais foram selecionados e analisados 

segundo os critérios de elegibilidade seguir. 

 

5.2.1. Critérios de elegibilidade  

Estudos foram incluídos se: 

• Texto publicado estava integralmente na língua inglesa; 

• Idade dos participantes era entre 18 – 59 anos (adultos); 

• Participantes apresentavam-se com ausência de doenças 

crônicas não transmissíveis (ou alterações clínicas diagnosticadas); 

• Possuíssem um grupo controle (placebo); 

• Intervenção aferiu a melhora da performance aeróbica 

através de unidades de medidas relacionada ao tempo (segundos e/ou 

minutos); 

• Intervenção com a administração da cafeína tenha sido 

realizada, exclusivamente, por meio de cápsulas ou da administração da 

cafeína anidra em solução aquosa; 

• Intervenção realizou a administração da cafeína, somente, 

antes dos testes de performance empregados; 

• Os testes de exercícios aeróbicos realizados foram 

contrarrelógios e/ou protocolos de exercícios em intensidades contínuas 

até exaustão; 

• Testes de exercícios aeróbicos com duração > 3 minutos 

(180s) e, assim, caracterizados como testes com demandas energéticas 

majoritariamente aeróbicas (GASTIN, 2001); 
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Estudos foram excluídos se: 

• Artigos não forneciam dados que poderiam ser usados na 

meta-análise (ausência da média e do desvio padrão);  

• Artigos não forneciam dados indicando a individualização 

da dosagem de cafeína empregada pelo peso de seus participantes; 

• Artigos realizassem protocolos de treinamento intervalado 

de alta intensidade e/ou testes até a exaustão graduados (aumentos 

constantes da intensidade do exercício até a exaustão dos 

participantes); 

• Realizassem fracionamento da dosagem da cafeína; 

• A melhora da performance aeróbica foi aferida através do 

trabalho total realizado e/ou distância total percorrida; 

• Realizaram a administração da cafeína junto a outros 

suplementos alimentares ergogênicos (como por exemplo: creatina, 

taurina, bicarbonato de sódio, suco de beterraba, entre outros), de uma 

forma que não se realizou um grupo controle para identificação dos 

efeitos isolados da cafeína na performance aeróbica analisada; 

• O uso da cafeína foi realizado no contexto de uma privação 

prévia (parcial ou total) do sono; 

• A administração da cafeína foi utilizada em ambientes de 

altas altitudes (≥ 2000 metros do nível do mar), sem medidas de seu 

tratamento/controle em altitudes ´´convencionais´´ (nível do mar, por 

exemplo). 

5.2.2 Avaliação da qualidade do estudo 

Para a avaliação da qualidade metodológica dos ensaios clínicos randomizados 

incluídos neste presente estudo, foi aplicado a escala Physiotherapy Evidence 

Database (PEDro) (MAHER; SHERRINGTON; HERBERT; MOSELEY et al., 2003; 

SHIWA et al., 2011). A escala PEDro é composta por 11 itens projetados para avaliar 

a qualidade metodológica de ensaios clínicos (MAHER et al., 2003), sendo que o 

primeiro item ´´os critérios de elegibilidade foram especificados no estudo? ´´, embora 
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analisado, não está incluído no cálculo da pontuação gerada pela aplicação da escala 

(MATOS; PEGORARI, 2020; SHIWA et al., 2011). Com isso, a escala PEDro 

possibilita a classificação de ensaios clínicos a partir de uma escala numérica onde 

as pontuações (scores) podem variar de 0 a 10, sendo estabelecido que uma 

pontuação ≤ a 3 caracteriza o estudo como de ´´baixa´´ qualidade, pontuações entre 

4-5 indicam estudos de qualidade metodológica ´´razoável´´, enquanto pontuações 

entre 6 e 10 indicam estudos de qualidade ´´boa´´ a ´´excelente´´, respectivamente 

(MAHER; SHERRINGTON; HERBERT; MOSELEY et al., 2003). A fim de se 

selecionar estudos de qualidade metodológica adequada, só foram incorporados na 

revisão sistemática desta pesquisa os estudos que apresentassem pontuação de 

corte ≥6 na escala PEDro. 

Digno de nota, as 10 dimensões efetivamente avaliadas (e pontuadas) na 

aplicação da escala PEDro são: 1. se os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos 

por grupos; a alocação dos sujeitos foi secreta; 2. inicialmente, os grupos eram 

semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes; 3. 

todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo; 4. todos os terapeutas que 

administraram a terapia fizeram-na de forma cega; 6. todos os avaliadores que 

mediram pelo menos um resultado-chave, fizeram-na de forma cega; 7. mensurações 

de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos 

inicialmente distribuídos pelos grupos; 8. todos os sujeitos a partir dos quais se 

apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de 

controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos 

dados para pelo menos um dos resultados-chave por “intenção de tratamento”; 9. os 

resultados das comparações estatísticas intergrupos foram descritos para pelo menos 

um resultado-chave; 10. o estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas 

de variabilidade para pelo menos um resultado-chave (MAHER; SHERRINGTON; 

HERBERT; MOSELEY et al., 2003; SHIWA et al., 2011). 
5.3.   Avaliação do risco de viés  

Após a seleção dos trabalhos randomizados através das estratégias de busca, 

seleção e avaliação da qualidade metodológica realizou-se a avaliação do risco de 

viés de cada um dos estudos incluídos nesta presente revisão a partir utilização da 

ferramenta ´´Risk of Bias´´, versão 2.0 (RoB2) (HIGGINS et al., 2003; STERNE et al., 

2019) com os preceitos da colaboração Cochrane (STERNE et al., 2022). De forma 
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simplificada, a ferramenta de risco de viés Cochrane avalia o risco de viés nos estudos 

por meio de cinco domínios: (1) viés no processo de randomização, (2) desvios da 

intervenção pretendida, (3) viés devido para os dados ausentes, (4) viés na medição 

dos resultados e (5) viés no relato dos resultados. Esses domínios sinalizam questões 

abordadas, como (a) geração de sequência aleatória, (b) ocultação de alocação, (c) 

cegamento de participantes e profissionais, (d) ocultação de avaliadores de 

resultados, (e) resultados incompletos, (f) relatório seletivo de resultados e (g) outras 

fontes de viés (STERNE et al., 2022). Após análise e aplicação, os domínios foram 

classificados como “baixo risco de viés”, “risco incerto de viés” ou “alto risco de viés”, 

sendo um domínio classificado como de ´´baixo risco de viés´´ apenas em casos de 

clareza absoluta quanto aos procedimentos metodológicos realizados. Aqui, se 

ressalta que a escala foi utilizada como indicador de evidência científica, não como 

indicador eliminatório (DE CARVALHO; SILVA; GRANDE, 2013). 

5.4. Extração dos dados 
Os dados das características dos estudos foram extraídos por dois revisores 

independentes. As características de interesse dos estudos foram: autores e ano de 

publicação; características da amostra (número da amostra, gênero, idade e 

capacidade respiratória); dose e tempo  da administração prévia da suplementação; 

protocolos de exercício aeróbicos empregados e tempo mínimo de exercício; medidas 

de desfecho (média e desvio padrão dos testes de performance, mudança da 

performance média do teste na condição cafeína vs. condição placebo e, por último, 

a classificação do esforço percebido imediatamente ao término dos testes realizado). 

Os dados extraídos foram alocados em 2 tabelas de caracterização, uma com os 

estudos que investigaram o efeito a suplementação da cafeína em testes 

contrarrelógios e, outra, com os estudos que analisaram o efeito da cafeína em testes 

até a exaustão de características contínuas. Isso foi realizado com o objetivo de 

possibilitar melhor visualização e clareza dos valores individuais de cada estudo 

dentro de seus pares. Ressalta-se, ainda, que os tempos médios aferidos nos testes 

de performance realizados (bem como os seus respectivos desvios padrões), foram 

convertidos para a mesma unidade de medida (segundos) se encontrando no corpo 

dos gráficos de florestas construídos nesta presente meta-análise. Este cuidado foi 

realizado, a fim de se garantir maior clareza sobre os resultados obtidos entre os 

diferentes estudos elegíveis. 
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5.5. Análise dos dados 

Medidas de performance aeróbica dos estudos elegíveis (médias e os desvios 

padrões) foram utilizadas para elaboração dos gráficos de florestas no programa 

Review Manager (versão 5.4.1), usando um modelo de análise contínua e com um 

modelo de efeitos aleatórios a partir do método da invariância inversa para se calcular, 

de forma eficiente, o poder de efeito da administração de baixas (≤3mg.kg-1), 

moderadas (3,1-6mg.kg-1) ou altas (>6mg .kg-1) dosagens de cafeína (grupo 

tratamento) versus o efeito gerado pela condição placebo (grupo controle). Esse 

procedimento foi realizado de forma separada entre estudos que avaliaram o tempo 

até a exaustão e estudos que mensuraram a performance de testes contrarrelógios. 

A distribuição do tamanho do efeito (ES) foi determinada como heterogênea se qui-

quadrado (I2) atingiu um nível de significância de p <0,05,em um intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%). A heterogeneidade dos efeitos foi avaliada usando I2, em 

que valores de <25, ≥ 50 e ≥ 75 foram considerados para indicar heterogeneidade 

baixa, moderada e alta, respectivamente (HIGGINS et al., 2003). O viés de publicação 

qualitativo também foi verificado em cada gráfico de floresta construído, por meio da 

elaboração de um gráfico de funil, tau de Kendall, que analisou a dispersão da 

diferença média padronizada do resultado de cada um dos estudos pelo seu 

respectivo erro padrão e o IC 95% da amostra total analisada. Caso algum estudo se 

apresentasse fora do intervalo do IC 95% da amostra total, um gráfico de floresta 

complementar foi elaborado sem a presença do respectivo estudo, objetivando 

confirmação do eventual efeito detectado.  

De posse dos gráficos de floresta, foi utilizado a versão gratuita do software 

Comprehensive Meta Analysis v3 (Biostat Inc., Englewwod, NJ, USA) a fim de se obter 

os valores de Hedges´g de cada um dos gráficos de florestas que apresentaram um 

tamanho médio de efeito significativos (P<0,05), ao favor da substância de tratamento 

analisada A utilização de 2 softwares distintos foi necessária uma vez que foi 

identificado que o poder de efeito, via Hedges´g, não poderia ser realizado por meio 

do programa Review Manager (versão 5.4.1). Os valores de Hedges 'g foram obtidos 

com um IC de 95%, sendo analisados com o modelo de efeitos aleatórios que forneceu 

um ´´valor de Z´´ igual ao valor destacado no resultado de cada gráfico de floresta em 

questão (reforçando a complementariedade dos dados obtidos). Nesse contexto, o 

Hedges 'g é considerado uma variação do d de Cohen que corrige vieses atribuídos 
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ao pequeno tamanho da amostra (trabalhos com < de 20 sujeitos), aspecto 

metodológico fundamental nesta meta-análise (ESPÍRITO SANTO; DANIEL, 2017; 

LAKENS, 2013). De posse dos valores de Hedges 'g, os resultados do tamanho do 

efeito médios foram considerados pequenos, moderados e grandes se os valores 

variassem de 0,2 a 0,49; 0,5 a 0,79 e > 0,8, respectivamente (GRISSOM; KIM, 2005).  

No caso de estudos que aferiram a performance aeróbica, com dosagens 

variadas (baixas vs. moderadas vs. altas); com mais de um teste de performance de 

interesse (contrarrelógio e testes até a exaustão); ou que informaram os resultados 

de forma distintas mediante características fisiológicas de suas amostras (como, por 

exemplo, o gênero ou o grau de treinamento), foi realizado a avaliação dos diferentes 

dados, presentes no único estudo, de forma fracionada (tanto para o tamanho do 

efeito,  como para os valores de  Hedges 'g). Isso foi realizado com o objetivo de 

estimular o aproveitamento integral dos dados fornecidos, com paralela redução do 

risco de viés de seleção dos dados avaliados entre os gráficos de florestas elaborados. 

 

6. RESULTADOS  
O processo de busca inicial devolveu 7116 relatos de artigos, dos quais 1970 

estavam duplicados em buscas distintas realizadas nas mesmas bases de dados e, 

portando, foram inicialmente excluídos dentro no número total de relatos apresentados 

em casa base de dados. De forma sequencial, o montante dos artigos identificados 

nas 4 bases de dados (N=5146), foram agrupados em um ́ ´único local´´, com posterior 

exclusão de duplicatas presentes entre as bases de dados - tanto por meio de 

ferramentas de automação (N=2515), como por meio da exclusão de duplicatas 

remanescentes de forma manual (N =25). Isso fez com que os 2606 artigos 

remanescentes tivessem a leitura dos seus títulos/resumos pelos dois avaliadores, 

com exclusão inicial de 2415 títulos verificados. Com isso, 191 artigos foram 

selecionados para serem lidos integralmente pelos pesquisadores responsáveis, 

porém 4 foram excluídos pela a ausência do acesso dos revisores ao artigo completo 

e 5 foram excluídos por não serem artigos completamente publicados (eram resumos 

de congressos), fazendo com que o número de artigos baixados e, posteriormente, 

lidos por completo pelos revisores fosse 182.  Destes, 41 foram excluídos pela 

ausência da aferição da performance aeróbica pela unidade de tempo (utilizavam 

trabalho realizado, distância percorrida ou pico de potência máximo); 28 foram 
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excluídos pelo protocolo de treinamento empregado (na sua maioria utilizavam 

protocolos de exercícios graduados ou treinamentos intervalados de alta intensidade); 

12 foram excluídos pela ausência do ajuste da dosagem de cafeína pelo peso dos 

participantes; 12 foram excluídos por realizarem o fracionamento da dosagem de 

cafeína; 7 estudos foram retirados por realizarem testes de performance com 

durações <180s; 7 estudos foram excluídos pela ausência de medidas de performance 

(média e desvio padrão); 3 foram excluídos pela a administração de cafeína através 

de suas fontes alimentares (café e/ou energético);  3 foram excluídos pela ausência 

de um grupo controle; 2 foram retirados pela idade de suas amostras (> 59 anos); 2 

foram excluídos pelo idioma em que o artigo original se encontrava não ser na língua 

inglesa e, por fim, 2 estudos foram excluídos (ASTORINO et al., 2012c; GUEST et al., 

2018) por possuírem amostras de uma mesma coorte de outros 2 estudos incluídos 

nesta meta-analise (ASTORINO et al., 2011; GUEST et al., 2020) e apresentarem os 

mesmos resultados nos testes de performance informados. Assim, 63 artigos foram 

elegíveis para esta meta-análise, no qual, mais 5 artigos foram adicionados a partir de 

sua identificação em uma segunda leitura entre os artigos elegíveis (denominada de 

literatura cinzenta). Como um todo, 68 artigos integraram está presente meta-análise 

(49 com investigações da influência da cafeína em testes contrarrelógios e 21 com o 

uso da substância em protocolos de exercício até a exaustão). A busca e o processo 

de seleção dos estudos foram realizados através das diretrizes da Prisma (PAGE et 

al., 2021) e estão ilustrados na FIGURA 4.  

Digno de nota, para todos os artigos que não foram encontrados em sua versão 

integral e/ou que não notificassem os valores de suas médias e desvios padrões entre 

os seus respectivos grupos controles (placebo) e grupo tratamento (cafeína), foi 

encaminhado uma mensagem tanto para o primeiro, quanto para o último autor do 

respectivo artigo, solicitando o pdf do mesmo ou o dado numérico em questão (via e-

mail, bem como via @ResearchGate). Mesmo que alguns autores acabaram não 

respondendo as mensagens encaminhadas (ou, de fato, nos informaram que não 

tinham o dado solicitado disponível), os esforços possibilitaram a leitura integral de 

alguns artigos (ALVES et al., 1995; GLAISTER et al., 2021), bem como a obtenção de 

dados numéricos (média e desvio padrão) de outros (BRIDGE; JONES, 2006; GUEST 

et al., 2020) os quais fazem parte desta meta-análise como artigos legíveis.  
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Identificação de estudos por meio de bancos de dados e registros 

Artigos identificados nas bases de 
dados: 

PubMed (N = 1409) 
Cochrane (N = 1009) 
Embase (N = 1334) 
The Virtual Health Library (N = 1394) 

Artigos removidos antes da triagem: 

Artigos duplicados entre todas as bases 
de dados e retirados por meio de 

ferramentas de automação (N = 2515) 

Artigos excluídos manualmente por 
duplicidade de títulos (N = 25) 

 

Artigos inicialmente 

selecionados 

(N = 2606) 

Artigos excluídos após leitura de 
 títulos e resumos 

(N = 2415) 

Relatórios selecionados para 

leitura integral 
(N = 191) 

Não encontrados na íntegra (N = 4); 
Resultados excluídos por ausência de 

publicação em sua integra (N=5). 

 

Artigos lidos na íntegra para 

elegibilidade 

(N = 182) 

Artigos excluídos após leitura completa: 
+Ausência de performance aeróbica por unidade de 
tempo (N = 41); 
+ Protocolo de treinamento empregado (N = 28); 
+ Ausência do ajuste da dosagem de cafeína pelo 
peso dos participantes (N=12) 
+ Fracionamento da dosagem (N = 12); 
+ Tempo do teste de performance <180s (N = 7); 
+ Ausência de medidas de performance na forma da 
média e do desvio padrão no artigo (N = 7); 
+ Excluído pela adm. da cafeína por meio de fontes 
alimentares (N = 3); 
+ Ausência de um grupo controle (N=3); 
+ Idade da amostra utilizada (N = 2); 
+ Excluído pelo idioma utilizado (N=2). 
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Número total de relatos de pesquisas 
a partir das palavras-chaves 

utilizadas: 
PubMed (N = 2098) 
Cochrane (N = 1403) 
Embase (N = 1680) 
The Virtual Health Library (N = 1935) 

Número total de relatos de 
pesquisas, em duplicidade em cada 

base de dados: 
PubMed (N = 689) 
Cochrane (N = 394) 
Embase (N = 346) 
The Virtual Health Library (N = 541) 

Artigos adicionais da  

´´literatura cinzenta´´ 

(N = 5) 

Artigos selecionados (N = 65) 
Utilização de uma mesma coorte entre estudos 

distintos, com paridade na performance do teste 

selecionado (N=2) 
 

 
Artigos totais selecionados (N = 68): 

Artigos com performance contrarrelógio (N=49) 

Artigos com testes até a exaustão (N=21) 
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FIGURA 4. Fluxograma dos processos de pesquisa e seleção. Elaborado a partir 

do diagrama de fluxo PRISMA 2020 (PAGE et al., 2021). 

 

6.1 Características dos estudos  

As características dos estudos selecionados foram divididas em 2 tabelas 

distintas, visando maior clareza e alinhamento com os objetivos desta meta-análise. 

Na TABELA 1 é retratado as características dos estudos que analisaram o efeito das 

diferentes dosagens de cafeína em testes contrarrelógios com características 

aeróbicas, onde o aumento da performance esportiva se caracteriza pela realização 

de uma determinada distância (ou trabalho proposto) em um menor tempo possível. 

Já na TABELA 2 observa-se os estudos que analisaram os possíveis efeitos 

ergogênicos da cafeína entre protocolos de exercícios aeróbicos até a exaustão, que 

o incremento da performance se caracteriza pelo retardo da fadiga na condição 

tratamento frente a condição controle (aumento do tempo de prova, ou ´´tolerância ao 

exercício´´).     

No total, 728 sujeitos compuseram a amostra de todos os estudos relacionados 

a testes aeróbicos contrarrelógios e que foram elegíveis nesta revisão (N de estudos 

= 49). Destes, 662 eram do sexo masculino (90,93%) e 66 do sexo feminino (9,07%). 

Dentre os exercícios realizados, se identificou uma maior prevalência de testes 

contrarrelógios de ciclismo (36 artigos [≅73,5%]) (ACKER-HEWITT et al., 2012; 

ASTORINO et al., 2011; ASTORINO; ROUPOLI; VALDIVIESO, 2012a; ASTORINO et 

al., 2012b; BORTOLOTTI et al., 2014; CONWAY; ORR; STANNARD, 2003; COUTO 

et al., 2022; COX et al., 2002; DESBROW et al.,2009; DESBROW et al., 2012; DEAN; 

BRAAKHUIS; PATON, 2009; FELIPPE et al., 2018; FERREIRA VIANA et al., 2020; 

FRANCO-ALVARENGA et al., 2019; GLAISTER et al., 2015; GLAISTER et al., 2021; 

GONÇALVES et al., 2017; GRAHAM-PAULSON et al.,2016; GUEST. et al., 2020; 

HODGSON; RANDELL; JEUKENDRUP, 2013; IRWIN et al., 2011; JACOBSON et al., 

2001; KILDING; OVERTON; GLEAVE, 2012; MORALES et al., 2020; PITCHFORD et 

al., 2014; POLLOW et al., 2016; POTGIETER; WRIGHT; SMITH, 2018; QUINLIVAN 

et al., 2015; ROELANDS et al., 2011; SANTOS et al., 2013; SANTOS et al., 2020; 

SILVA-CAVALCANTE et al., 2013; SKINNER et al., 2013; SKINNER, et al., 2019; 

SPENCE et al., 2013; WALKER et al., 2008), quando comparado a prevalência de 

testes contrarrelógios de corrida (10 artigos [20,4%]) (AL-NAWAISEH et al, 2020; 
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BELL; MCLELLAN; SABISTON, 2002a; BLOOMER et al., 2011; BRIDGE, 

2006;DUNCAN et al., 2016; HANSON et al., 2019; KHCHAREM et al., 2021; MANOEL 

et al., 2021; O’ROURKE et al., 2008; POTGIETER; WRIGHT; SMITH, 2018), de 

natação (2 artigos [≅4%]) (MACINTOSH; WRIGHT, 1995; POTGIETER; WRIGHT; 

SMITH, 2018), de remo (2 artigos [≅4%])  (SCOTT et al., 2015; SKINNER et al, 2010) 

e, por fim, de esqui (1 artigo [2%]) (STADHEIM et al., 2013). Dentre as diferentes 

faixas de cafeína administradas, foram elegíveis 16 estudos randomizados (≅32,65%) 

que realizaram testes com baixas dosagens de cafeína (≤ 3mg.kg-1) e 36 estudos 

(≅73,46%) que realizaram testes com dosagens moderadas de cafeína (3,1-6mg.kg-

1), com a identificação de algumas pesquisas comparando os efeitos de 2 ou mais 

dosagens de cafeína no em testes de desempenho (DESBROW et al., 2009; 

DESBROW et al., 2012; GUEST et al., 2020; HANSON et al., 2019; SKINNER et al., 

2010). Em complemento, não foi elegível nenhum estudo que investigou o efeito de 

altas dosagens de cafeína (>6mg.kg-1) por meio de testes contrarrelógios, dado a 

escassez de trabalhos originais. Para observar mais detalhes sobre as características 

individuais dos estudos envolvendo provas contrarrelógio, o leitor deve direcionar-se 

para a TABELA 1. 

Entre os estudos envolvendo testes até a exaustão, se totalizou uma amostra 

com 210 sujeitos, destes ́ ´198´´ eram do sexo masculino (≅94,3%) e 12 eram do sexo 

feminino (≅5,7%). Entre os testes de performance realizados, 4 estudos (≅19%) 

realizaram testes em esteiras (DONGHIA et al.,2016; GRAHAM; SPRIET, 1991; 

GRAHAM; SPRIET, 1995; PING; KEONG; BANDYOPADHYAY, 2010) e 18 estudos 

(≅85,7%), por meio do cicloergômetro (ALVES et al., 1995; AZEVEDO et al., 2016; 

BELL; JACOBS; ZAMECNIK, 1998; BELL; MCLELLAN,2002b; BELL; MCLELLAN, 

2003; COUTO et al., 2022; DE CARVALHO; SILVA; GRANDE, 2013; DENADAI; 

DENADAI, 1998; FULCO et al., 1994; KUMAR et al., 2019; MCLELLAN; BELL, 2004; 

PASMAN et al., 1995; PING; KEONG; BANDYOPADHYAY, 2010; POLLOW et al., 

2016; PORTERFIELD et al., 2013; SMIRMAUL et al., 2017; SPRIET et al., 1992; VAN 

SOEREN; GRAHAM, 1998), onde apenas o estudo realizado por GRAHAM & SPIRET 

(1991) comparou os efeitos de uma mesma dosagem de cafeína (9mg.kg-1) em testes 

até a exaustão realizados tanto na esteira quanto no cicloergômetro (melhora média 

da performance na esteira, frente ao grupo placebo: +44,3% vs. melhora média da 
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performance no cilcoergômetro, frente ao grupo placebo: +51,27%). De modo 

complementar, a maior parte dos estudos até a exaustão (N=16; ≅76,2%) foram 

realizados em intensidades submáximas (70-85% do VO2max ou de 70-85 da potência 

pico de saída), quatros estudos (≅19,05%) em intensidades de exercícios 

relativizadas a partir do limiar de lactato de seus participantes  (DENADAI; DENADAI, 

1998; DE OLIVEIRA CRUZ, et al.,2015; DONGHIA, et al., 2016; KUMAR, et al. 2019) 

e apenas um estudo (POLLOW et al., 2016) (≅4,75%) em intensidades de exercício 

elevada (90% VO2pico). 

 Dentre as diferentes faixas de cafeína administradas, nos estudos de 

tolerância ao exercício, foram elegíveis 2 estudos randomizados (≅9,5%) com a 

administração de baixas dosagens de cafeína (≤ 3mg.kg-1), 17 estudos (≅81%) 

realizaram testes com dosagens moderadas de cafeína (3,1-6mg.kg-1) e, por fim, 5 

estudos (≅23,8%) investigaram os efeitos de altas dosagens de cafeína (>6mg.kg-1) 

na exaustão aeróbica. Digno de nota, 2 estudos elegíveis analisaram diferentes 

dosagens de cafeína em testes até a exaustão (PASMAN et al., 1995; GRAHAM, 

SPRIET, 1995). Para observar mais detalhes sobre as características individuais dos 

estudos envolvendo testes até a exaustão o leitor deve observar a TABELA 2. 

TABELA 1. Características dos estudos: testes contrarrelógios (N=49). CAF=grupo 

cafeína; PLA=grupo placebo; DM= Duração Mínima do exercício; NR=Não Reportado. 
 

 

Autor, ano 

 

Número 
amostral; 
Gênero; 
Idade; 

Capacidade 
aeróbica 

 

Dose; 
Tempo de 
consumo; 

 

Protocolo de 
exercício; 

DM 

 

Mudança 
na 

performa
nce 

média 
(cafeína 

vs. 
Placebo) 

 

RPE 
imediatamente 

pós prova 
(cafeína vs. 

Placebo) 

 

ACKER-
HEWITT et 
al.(2012) 

 

10 Homens 
(28 ± 9 anos); 
VO2max: 66 

±9 ml.kg–

1·min–1. 

 

6 mg.kg–1; 

60 min. 

 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 20 km; 

DM:38,7min. 

 

+ 1,35% 

 

CAF: 17,6 ± 1,8; 

PLA: 17,5 ± 1,6. 

AL-NAWAISEH 
et al. (2020) 

9 Homens e 2 
Mulheres (24,5 

± 6,3 anos); 
VO2max: 61 ± 

5mg.kg-1; 

60 min. 

Corrida 
contrarrelógio de 5 

km; 

DM: ≈16,1 min. 

- 2% Sem diferenças 
entre os grupos 
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6,1 ml.kg.min-

1. 

 

 

ASTORINO et 
al. (2011) 

 

 

16 Homens 
(20,8-34 
anos); 

8 Treinados 
(VO2max: 57,5 

± 3,9 ml.kg-

1.min⁻¹) e 8 
Ativos 

(VO2max: 46,5 
±6,3 ml.Kg-

1.min⁻¹). 

 

 

5mg.kg−1; 

60 min. 

 

 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 10 km; 

DM: ≈16,1 min. 

 

 

Treinados: 

+ 1,61% 

Ativos: 

+ 0,96% 

 

 

Treinados: 

CAF: 18,0 ± 1,7; 
PLA: 17,8 ± 2,0. 

Ativos: 

CAF: 17,5 ± 1,7; 
PLA: 17,3 ± 1,6. 

ASTORINO et 
al. (2012a) 

10 Mulheres 
(22,1 ± 1,9 
anos); *NR 

6 mg.kg−1; 

60 min 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 8,2 km; 

DM:16,7 min. 

+2,75% Sem diferenças 
entre os grupos 

ASTORINO et 
al. (2012b) 

8 Homens e 1 
Mulher (27,4 ± 

5,9 anos); 
VO2max: 57,5 
±3,9 ml.kg⁻¹ 

min⁻¹. 

5 mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 10 km; 

DM:16 min. 

+1,6% CAF:18,2 ± 1,7; 
PLA: 18 ± 2,1. 

BELL et al. 
(2002a) 

10 Homens e 
2 Mulheres (33 

±7 anos); 
VO2pico: 
57,5± 3,4 

mL·kg-1·min⁻¹. 

4 mg.kg−1; 

60 min. 

Corrida de 10 km 
com carga extra de 

11kg; 

DM: 43,2 min. 

+1,7% Sem diferenças 
entre os grupos 

BRIDGE et al. 
(2006) 

8 Homens 
(21,3 ± 1,2 
anos); *NR. 

3 mg.kg -1; 

60 min. 

Corrida de 8 km; 

DM:≈31min. 

+1,2% CAF: 6,6 ± 0,9; 

PLA: 7,0 ± 0,8. 

BLOOMER et al. 
(2011) 

 

6 Homens e 6 
Mulheres (21,9 

± 2,9 anos); 
*NR. 

4 mg.kg −1; 

60 min. 

Corrida 
contrarrelógio de 10 

km; 

DM: ≈50,1 min. 

+ 1% CAF: 14,17 ± 
0,36; 

PLA: 13,70 ± 
0,47. 

BORTOLOTTI 
et al. (2014) 

 

13 Homens 
(26 ± 10 anos); 

*NR. 

5mg.kg-1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 20 km; 

DM: 33,1 min. 

+ 0,46% Sem diferenças 
entre os grupos 

CONWAY et al. 
(2003) 

 

8 Homens 
(25,5 ± 5 

anos); 
VO2max: 5,5 
±0,3 l.min-1. 

6mg.kg−1; 

60 
min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo (trabalho 

equivalente a 
80%VO2max por 30 

min.); 

DM: 21 min. 

 

+15,9% 

*NR 

COUTO et al. 
(2022) 

9 Homens 
(32,3 ± 6 

anos); 

5mg.kg−1; Contrarrelógio de 
ciclismo de 4 Km; 

+ 3,17% *NR 
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 VO2max:55,2 

±5,7 ml.kg. -
1min-1 

60 min. DM: ≈5,9 min. 

COX et al. 
(2002) 

 

12 Homens 
(27,1 ± 1,3 

anos); 
VO2pico: 66,4 
±1,3 ml.kg. -

1min-1 

6mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo(trabalho 

equivalente a 
85%VO2pico por 30 

min.); 

DM: ≈27,5 min. 

+ 3,4% *NR 

DEAN et al., 
(2009) 

8 Homens 
(36,4 ± 6,1); 

VO2max: 52,5 
± 6,1 ml · kg−1 

· min–1 

3mg.kg-1; 
60min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 40 Km; 

DM: ≈58min. 

+1,4% *NR 

DESBROW et 
al. (2009) 

 

9 Homens 
(29,4 ± 4,5 

anos); 
VO2pico: 61,7 
±4,8 ml.kg. -

1min-1 

1,5mg.kg−1; 
3mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo 

(trabalho 
equivalente a aprox. 

82%PP por 30 
min.); 

DM: ≈26,3min. 

1.5mg.kg−: 
- 0,93% 

3 mg.kg−1: 
+ 1,86% 

Sem diferenças 
entre os grupos 

DESBROW et 
al. (2012) 

 

16 Homens 
(32,6 ± 8,3 

anos); 
VO2pico: 60,4 
±4,1 ml.kg. -

1min-1 

3mg.kg−1; 

6mg.kg−1; 

90 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo 

(trabalho 
equivalente a 75% 

PP por 1h); 

DM: 57,53min. 

3 mg.kg−1: 
+4,2% 

6 mg.kg−1: 
+2,9% 

Sem diferenças 
entre os grupos 

DUNCAN et al. 
(2016) 

12 Homens 
(24,6 ± 6 

anos); *NR 

3mg.kg−1; 

60 min. 

 

Corrida 
contrarrelógio de 

5km; 

DM: ≈21,5min. 

+ 5,5% 

 

 

CAF: 15,3 ± 0,43; 

PLA: 15,3 ± 0,37. 

 

FELIPPE et al. 
(2018) 

 

11 Homens 
(34 ± 4 anos); 
VO2max:55 ±4 
ml.kg. -1min-1 

5mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 4 Km; 

DM: 6,5 min. 

+ 1,8% Percepção de 
esforço similar 
entre os grupos 
no final do teste 

FERREIRA 
VIANA et al. 

(2020) 

9 Homens (32 
± 7,5 anos); 

VO2max: 55 ± 
6,1 ml.kg-1min-

1 

6mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 4km; 

DM: ≈5,6 min. 

+1.8% CAF: 16 ± 0,62; 

PLA:16 ± 0,63. 

FRANCO-
ALVARENGA et 

al. (2019) 

 

12 Homens 
(34,3 ± 6,2 

anos); 
VO2max: 58,9 
±6,2 ml.kg. -

1min-1 

5mg.kg−1; 

50 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo 20 km; 

DM:31,2 min. 

+ 1.7 % Sem diferenças 
entre os grupos 

GLAISTER et al. 
(2015) 

 

14 Mulheres 
(31 +- 7 anos); 
VO2max: 52,3 

5mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 20 km; 

DM: ≈33,4 min. 

+ 2,12% CAF: 18,9 ± 1,2. 

PLA: 18,6 ± 1,0. 
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±4,9 ml.kg. -

1min-1 

GLAISTER et al. 
(2021) 

 

40 Homens 
(41,9 +- 8,6 

anos); 
VO2max: 3,59 

– 4,7 l.ml-1 

5mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo (trabalho 

equivalente a 
85%Wmax por 25 

min.); 

DM: 27,9 min. 

+ 3,57% *NR 

GONÇALVES et 
al. (2017) 

 

40 Homens 
(37 ± 8 anos); 
VO2max:50,10 
± 8,45 ml.kg. -

1min-1 

6 mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo (trabalho 

equivalente a 
85%Wmax   por 30 

min.); 

DM: ≈27,8 min. 

+ 2,89% Sem diferenças 
entre os grupos 

GRAHAM-
PAULSON et al. 

(2016) 

11 Homens 
(24 ± 4 anos); 
VO2pico: 42,9 
±7,3 ml.kg. -

1min-1 

4 mg.kg−1; 

45 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 10 km; 

DM: ≈22,8 min. 

+ 1,8% CAF:19 [18 20]; 

PLA: 19 [17-20]. 

 

GUEST et al. 
(2020) 

 

100 Homens 
(25 ± 4 anos); 
VO2pico:49 ±8 
ml.kg. -1min-1 

2 mg.kg−1; 

4 mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 10-km; 

DM:17,4 min. 

2 mg.kg−1: 
+ 1,65 % 

4 mg.kg−1: 
+ 3% 

Sem diferenças 
entre os grupos 

HANSON et al. 
(2019) 

 

6 Homens e 4 
Mulheres (26 ± 

9 anos); 
VO2max: 4,62 
± 0,81l∙min-1 

3 mg.kg−1; 

6 mg.kg−1; 

60 min. 

Corrida de 10km; 

DM:45,2 min. 

3 mg.kg−1: 

0,38% 

6 mg.kg−1: 

+ 0,94% 

Sem diferenças 
entre os grupos 

HODGSON et 
al. (2013) 

 

8 Homens (41 
± 7 anos); 

VO2max 58 ±3 
ml.kg. -1min-1 

5 mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo (trabalho 

equivalente a 
70%Wmax por 45 

min.); 

DM: ≈37,9 min. 

+ 4,27% *NR 

IRWIN et al. 
(2011) 

 

12 Homens 
(28,3 ± 5,8 

anos); 
VO2pico: 63,7 
±7,4 ml.kg. -

1min-1 

3 mg.kg−1; 

90 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo (trabalho 

equivalente a 
75%PP por 1 h.) 

DM: 53,85 min 

+2,5% CAF: 19,9 ± 0,3; 

PLA: 19,8 ± 0,4. 

JACOBSON et 
al. (2001) 

 

8 Homens 
(21.2 ± 3.7 

anos); 
Treinados 

(VO2max: 65,2 
± 3,2 ml.kg. -

1min-1) 

6 mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo (trabalho 

equivalente a 
85%VO2max por 1 

h); 

DM: 23,5 min. 

+ 4,11% CAF: 12,1 ± 1,6; 

PLA: 13,3 ± 1,6. 

KHCHAREM et 
al. (2021) 

13 Homens 
(21,3 ±0,8 

anos); 
VO2max: 51,3 

3 mg.kg−1; 

60 min. 

Corrida 
contrarrelógio de 3 

km; 

+1,1% *NR 
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 ± 6,1 ml.kg. -

1min-1 
DM: ≈ 9,5 min. 

KILDING, et al. 
(2012) 

 

10 Homens 
(24,2 ± 5,4 

anos); 

*NR 

3 mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 3 km; 

DM: ≈3,62 min. 

+ 0,96% *NR 

MACINTOSH et 
al. (1995) 

7 Homens e 4 
Mulheres (22,9 

± 1,1 anos); 
*NR 

6 mg.kg−1; 

150 min. 

Teste de natação 
de 1.5 Km; 

DM: ≈20,4 min. 

+2,97%* CAF: 14,6 ± 0,4; 
PLA: 14,7 ± 0,5. 

MANOEL et al. 
(2021) 

15 Homens 
(25,2 ± 2,8 
anos);*NR 

6 mg.kg−1; 

60 min. 

Corrida 
contrarrelógio de 10 

km; 

DM: 45,3 min. 

0 % *NR 

 

MORALES et al. 
(2020) 

14 Homens 
(34,1 ± 4,4 

anos); 
VO2max: 51,5 
±6,3 ml.kg. -

1min-1 

6 mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 16 km; 

DM: ≈26,7 min 

+ 2,55% CAF: 9,11 ± 0,93; 
PLA:9,11 ± 0,78. 

O´ROURKE et 
al., (2008) 

30 Homens 
(15 Bem 

treinado [32,2 
± 8,8 anos; ao 
menos 5 anos 
de corridas]; 

15 Recreativos 
[29,0 ± 5,7 

anos; 
realização de 

esportes 
coletivos]) 

5 mg.kg−1; 

60 min. 

Corrida 
contrarrelógio de 5 

Km; 

DM: 16,3 min 

Bem 
treinado: 

+1,1%Recr
eativo:+ 

1% 

*NR 

 

PITCHFORD et 
al. (2014) 

9 Homens (22 
– 42 anos); 

VO2max: 64,4 
±6,8 ml.kg. -

1min-1 

3 mg.kg−1 

90 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo (trabalho 

equivalente a 
75%Wmax por 1h); 

DM: 57,5 min. 

+ 6,7% CAF: 16,8 ± 1,1; 

PLA: 16,9 ± 1,3. 

POLLOW et al. 
(2016) 

7 Homens 
(26,9 ± 3,9 

anos); 
VO2pico: 67,7 
±10,3 ml.kg. -

1min-1 

6 mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 50 km; 

DM: 80,9 min. 

+ 0,6% CAF: 17,0 ± 1,0; 

PLA: 17,8 ± 0,5. 

POTGIETER et 
al. (2018) 

14 Homens e 
12 Mulheres 
(37,8 ± 10,6 
anos); *NR 

 

6 mg.kg−1; 

60 min. 

Prova de Triátlon 

(1,5 km de natação, 
40 km de ciclismo, 
10 km de corrida); 

DM: 129,8 min. 

+ 1,3% CAF:17,2 ± 2,2; 

PLA: 17,5 ± 2,3. 

QUINLIVAN et 
al. (2015) 

11 Homens 
(31,7 ± 5,9 

anos); 
VO2max: 60,3 

3 mg.kg−1; 

90 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 40 km; 

+ 2,8% CAF: 17,9 ± 1,5; 

PLA: 17,6 ± 1,4. 
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±7,8 ml.kg. -

1min-1. 
DM: 58,50 min. 

 

 

ROELANDS et 
al. (2011) 

 

 

8 Homens (23 
± 5 anos); *NR 

 

 

 

6 mg.kg−1; 

60 min. 

 

Contrarrelógio de 
ciclismo (trabalho 
equivalente a 75% 
Wmax por 30 min.); 

DM:33,3 min. 

 

-3% 

 

CAF: 18,3 ± 1,3; 

PLA: 18,3 ± 1,3. 

SANTOS et al. 
(2013) 

8 Homens 
(32,6 ± 5,4 

anos); 
VO2max:57,5 
±5,8 ml.kg. -

1min-1. 

5 mg.kg−1;60 
min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 4 Km; 

DM: 6,6 min. 

+2,4% CAF: 16,4 ± 2,2; 

PLA: 16,3 ± 2,5. 

SANTOS et al. 
(2020) 

16 Homens 
(33,5 ± 5,2 
anos); Alta 

performance 
n: 8 [VO2max 

57,3 ± 8,1 
ml.kg. -1min-1]; 

Baixa 
performance 

n: 8 
[VO2max:48,9 

±10 ml.kg. -
1min-1.] 

5 mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 4 km; 

DM: ≈5,9 min. 

Baixa 
performanc
e; +2,5%; 

Alta 
performanc

e:+1,6% 

Sem diferenças 
entre os grupos 

SCOTT et al. 
(2015) 

13 Homens 
(21 ± 2 anos); 

*NR 

1,3 ± 0,1 
mg.kg−1; 

10 min. 

Prova de remo de 2 
Km; 

DM: ≈7,3 min. 

+1,1% *NR 

SILVA- 
CALVACANTE 

et al. (2013) 

7 Homens 
(32,3 ± 5,4 

anos); 
VO2pico: 

58,1±6,3 ml.kg 
−1.min−1 

5 mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 4 km; 

DM: ≈6,5 min. 

+3,9% CAF: 13,8 ± 1,1; 

PLA: 13,8 ± 0,4 

SKINNER et al. 
(2010) 

10 Homens 
(20,6 ± 1,4 

anos); 
VO2pico: 5,1 
±0,6 l.min-1 

2 mg.kg−1, 

4 mg.kg−1; 

6 mg.kg−1; 

60 min. 

Prova de remo de 2 
Km; 

DM: ≈6,4 min. 

2 mg.kg−1: 

+0,35% 

4 mg.kg−1: 
+0,67% 

6 mg.kg−1: 

+0,30% 

PLA: 19 ± 2; 

CAF2mg: 18 ± 2; 

CAF4mg: 19 ± 1; 

CAF6mg: 19 ± 2; 

 

SKINNER et al. 
(2013) 

14 Homens 
(31 ±5 anos); 
VO₂max: 69,5 
±6,1 ml.kg. -

1min-1. 

6 mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 40 km; 

DM: 56,3 min. 

+ 2% CAF: 19,5 (19–
20); 

PLA: 19,0 (19–
20). 
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SKINNER et al. 
(2019) 

 

 

16 Homens e 
11 mulheres 
(32,6 ±8,3 

anos); 
Mulheres - 

VO2pico: 51,9 
±7,2ml.kg. -

1min-1; 

Homens - 
VO2pico: 60,4 

±4,1ml.kg. -
1min-1. 

 

 

3 mg.kg−1; 

90 min. 

 

 

Contrarrelógio de 
ciclismo 

(trabalho 
equivalente a 

75%Wmax por 60 
min.); 

DM: ≈57,5 min 

 

 

 

Mulheres:4
,3% 

Homens:4,
6% 

 

 

CAF mulher: 15,7 
± 1,5; PLA 

mulher: 15,5 ± 
1,7; 

CAF homem: 16,1 
± 0,87; PLA 

homem: 16,1 ± 
1,04. 

SPENCE et al. 
(2013) 

10 Homens 
(30 ± 2 anos); 
VO2pico: 58,9 

± 2 ml.kg–

1.min–1 

2.5 ± 0.1 
mg.kg−1; 

60 min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo de 40 km; 

DM: ≈71,5 min. 

+ 1,29% *NR 

STADHEIM et 
al. (2013) 

10 Homens 
(20 ± 1 anos); 
VO2max: 69,3 

± 1 mL.kg-

1.min-1 

6 mg.kg−1; 

75min. 

Prova de esqui 
cross-country de 
esqui de 8 km; 

DM: ≈31,6 min. 

+ 3,64% *NR 

WALKER et al. 
(2008) 

9 Homens (23 
± 3 anos); 

VO2max: 71,2 
± 6,8 ml.kg-

1.min-1 

6 mg.kg−1; 

60min. 

Contrarrelógio de 
ciclismo (trabalho 

equivalente a 
70%PP por 30 

min.); 

DM: 25,4 min. 

+3,9 % *NR 

      

 

TABELA 2. Características dos estudos: testes até a exaustão (N=21). CAF=grupo 

cafeína; PLA=grupo placebo; DM= Duração Mínima do exercício; NR=Não Reportado. 
 

 

 
Autor, ano 

 

Número 
amostral; 

Gênero; Idade; 

Capacidade 
aeróbica 

 

Dose; 
tempo de 
consumo 

 

 
Protocolo de 

exercício; 
DM 

 
 

Mudança 
na 

performa
nce 

média 
(cafeína 

vs. 
Placebo) 

 
 

RPE 
imediatamente 

pós prova 
(cafeína vs. 

Placebo) 

 
ALVES et al. 

(1995) 

 
8 Homens (24 ± 1 
anos); VO2max: 
36,9 ± 1,6 ml.kg-

1.min-1; 

 
10 

mg.kg−1; 
60 min 

 
Cicloergômetro 

até a exaustão a 
80% Wmax; 

DM: 14,4 min. 

 
+15,85% 

 
CAF: 17.2 ± 0.7; 
PLA: 18.0 ± 0.5. 
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AZEVEDO et al. 

(2016) 
8 Homens (24 ± 2 

anos); 
VO2max:45,2 ± 3 

ml.kg-1.min-1 

5 mg.kg−1; 
90 min 

Cicloergômetro 
até a exaustão a 

80% Wmax; 

DM: ≈3,7 min. 

+14,92 % Sem diferenças 
entre os grupos 

 
BELL et al. 

(1998) 

 
8 Homens (31±  5 
anos); VO2pico: 

47 ± 7 ml.kg-1.min-

1; 

 
5 mg.kg−1; 

90 min 

 
Cicloergômetro a 
85% do VO2pico 
até a exaustão; 
DM: 10,3 min. 

 
+ 14,28% 

 
CAF: 9.0 ± 1.2; 
PLA: 8.4 ± 1.4 

 
BELL et al. 

(2002b) 

 
15 Homens e  6 

Mulheres (32 ±  7 
anos); VO2max:51 

± 8ml.kg-1.min-1 

 
5 mg.kg−1; 

60 min 

 
Cicloergômetro a 
80% VO2max até 

a exaustão; 
DM: 17,5 min. 

 
+20% 

 
Sem diferenças 
entre os grupos 

 
BELL et al. 

(2003) 

 
9 Homens (33 ± 
7anos); VO2max: 
52 ± 9 ml.kg-1.min-

1 

 
5 mg.kg−1; 

60 min 

 
Cicloergômetro a 
80% do VO2max 
até a exaustão; 
DM: 11,6 min. 

 
+38,3% 

 
CAF: 15.8 ± 2.0; 
PLA: 17.7 ± 1.1. 

 
COUTO et al. 

(2022) 

 
9  Homens (32.3 ± 

6.0 anos); 
VO2max: 55,2 ± 
5,7 ml.kg-1.min-1 

 
5 mg.kg−1; 

60 min 

 
Cicloergômetro  

até a axaustão a 
79 ± 4%PP; 

DM: ≈5,3 min. 

 
+32,11% 

 
*NR 

DENADAI et al. 
(1998) 

 
8 Homens ( 20.4 ± 

2.3 anos); *NR 

 
5 mg.kg−1; 

60 min 

 
Cicloergômetro 

até a exaustão em 
duas intensidades 
diferentes: 10% a 
baixo do do limiar 
anaeróbico e 10% 

acima do limiar 
anaeróbico; 

DM1:11,17min. 
DM2: 17,6 min. 

 
10% 

acima: -
3,75% 

 
10% a 
baixo: 

+43,55% 

 
10% Acima: 

CAF: 18.0 ± 2.7; 
PLA: 17.6 ± 2.3; 

 
10% A baixo: 

CAF:14.1 ± 2.5; 
PLA: 16.6 ± 2.4. 

 
DE OLIVEIRA 
CRUZ et al. 

(2015) 

 
8 Homens (20 - 

31 anos); 
VO2max:51 ± 5 

ml.kg-1.min-1 

 
6 mg.kg−1; 

50 min 

 
Cicloergômetro  

até a axaustão a 
uma carga de 

trabalho 
associada ao 

máximo estado 
estável de lactato; 

DM: 52,8 min. 

 
+22,8% 

 
*NR 

 
DONGHIA et al. 

(2016) 

 
5 Homens  (18 - 
25 anos); *NR 

 
6 mg.kg−1; 

40 min 

 
Teste de corrida 
em esteira até a 
exaustão, com 
velocidade fixa 

(ajustada, 
individualmente, 
10% acima do 

limiar de lactato); 
DM: 6 min. 

 
+ 46,66% 

 
*NR 

 
FULCO et al. 

(1994) 

 
8 Homens (17 a 

24 anos); 
VO2max: 3748 ±  

218 ml.min-1 

 
4 mg.kg−1; 

60 min 

 
Cicloergômetro a 

80%PP até a 
exaustão; 

DM: ≈22,1 min. 
 

 
Nível do 

mar: 
+4,5% 

 

 
Sem diferenças 
entre os grupos 

 
GRAHAM et al. 

(1991) 

 
7 Homens (28,3 ± 

2,3 anos); 
VO2max: 72,6 ±  
1,5 ml.kg-1.min-1 

 
9 mg.kg−1; 

60 min 

 
Corrida em esteira 
até a exaustão a 

85% do VO2max e 
cicloergômetro até 

 
Corrida: 
+44,3%; 

 
*NR 
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a exaustão a 85% 

do VO2max; 
DM: 32,7 min. 

Cicloergôm
etro: 

+51,27% 
 
 

GRAHAM et al. 
(1995) 

 
8 Homens (19-34 
anos); VO2max: 
65 -76,4 ml.kg-

1.min-1 

 
3mg.kg−1, 
6mg.kg−1e 
9mg.kg−1; 

60 min 

 
Corrida em esteira 
até a exaustão á 
85% do VO2max 

DM: 34 
min. 

 
3mg.kg−1: 
+22,9%; 

6mg.kg−1: 
+21,9%; 

9mg.kg−1: 
+10,9% 

 
*NR 

 
KUMAR et al. 

(2019) 

 
22 Homens e  2 
Mulheres (27,7 ± 

5,5 anos); 12 
treinados em 
endurance 

(VO2pico: 56,5 ± 9 
ml.kg-1.min-1); 12 

Sedentários 
(VO2pico: 36,9 ±  
7,9 ml.kg1.min1). 

 
3 mg.kg−1; 

40 min 

Cicloergômetro 
até a exaustão 
com taxas de 
trabalho 5% 

acima do limiar de 
lactato; 

DM:11,3 min. 

+16,74%  
CAF: 11,9 ± 1,0; 
PLA: 12,5 ± 1,2. 

MCLELLAN et 
al. (2004) 

9 Homens e 4 
Mulheres (34 ± 8 
anos); VO2max: 

52 ±4 ml.kg-1.min-1 

5 mg.kg−1; 
90 min 

Cicloergômetro  
até exaustão a 
80% VO2max; 
DM: 13,6 min. 

+23,5% Sem diferenças 
entre os grupos 

 
PASMAN et al. 

(1995) 

 
9 Homens (22,1 ±  

2,8 anos); 
VO2max: 65,1 ±  
2,6 ml.kg-1.min-1 

 
5 mg.kg−1, 
9mg.kg−1 e 
13mg.kg−1;

60 min 

 
Cicloergômetro  

até a exaustão a 
80% Wmax; 
DM: 34 min. 

 
5 mg.kg−1: 
+23,4%; 

9 mg.kg−1: 
+25,5%; 

13mg.kg−1: 
+23,4% 

 
*NR 

 
PING et al. 

(2010) 

 
9 Homens (25,4 ± 

6,9 anos); 
VO2max: 51 ±  8.2 

ml.kg-1.min-1. 

 
5 mg.kg−1; 

60 min 

 
Corrida  na esteira 
até a exaustão a 
70% do VO2max; 

DM:62,2 min 

 
+31,69% 

 
CAF: 19,6 ±  0,2; 
PLA: 19,6 ±  0,5. 

 
POLLOW et al. 

(2016) 

 
7 Homens (26.9 ±  

3,9 anos); 
VO2pico: 67.7 ±  

10.3 ml.kg-1.min-1. 

 
6 mg.kg−1; 

60 min 

 
Cicliergômeto até 

a exaustão em 
uma intensidade 

constante de 90%  
VO2pico; 

DM: 51,7 min. 

 
- 6,87% 

 
CAF:17,3 ±  0.8; 
PLA: 16,8 ±  1.1 

 
PORTERFIELD 

et al. (2013) 

 
20 Homens; 10 

Treinados 
(VO2max:46,3 ± 
1,8ml.kg-1.min-1.) 
e 10 sedentários 
(VO2máx: 37,6 ± 
2,7ml.kg-1.min-1.) 

 
5 mg.kg−1 ; 

30 min 

 
Cicloergômetro  

até a exaustão a 
80% Wmax; 

DM: ≈6,8 min. 

 
Treinados: 

+3,09 
Sedentário
s: + 10,24 

 
*NR 

 
SMIRMAUL et 

al. (2017) 

 
7 Homens (29 ± 6 
anos); VO2max: 

51 ± 5 ml.kg-1.min-

1. 

 
4 mg.kg−1; 

40 min 

 
Cicloergômetro 

até a exaustão a 
uma intensidade 
ajustada de 78 ± 

3%PP; 
DM: ≈4,1 min. 

 
+12,92% 

 
Significativamente 
menor na condição 

de cafeína (F = 
6,81, P = 0,04) 

 
 

SPRIET et al. 
(1992) 

 
 

8 Homens(27,8 ± 
2,5 anos); 

VO2max: 54,7 ± 
2,6 ml.kg-1.min-1. 

 
 

9 mg.kg−1; 
60 min 

 
 

Cicloergômetro 
até a exaustão em 
uma intensidade 

 
 
 

+26,91% 

 
 
 

*NR 
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ajustada a 

80%VO2max; 
DM: 71 min 

 
VAN SOEREN 

et al. (1998) 

 
6 Homens (36,7 ± 

4,2 anos); 
VO2max: 54,5 ± 
3,3 ml.kg-1.min-1. 

 
6 mg.kg−1; 

60 min 

 
Cicloergômetro 
até a exaustão 

entre 80-85% do 
VO2max; 

DM: 51,1 min. 

 
Com 48h 

de 
restrição 

de cafeina: 
+36,30%; 

Sem 
Restrição 

de cafeína: 
+26,78% 

 
*NR 

 
 

6.2 Qualidade metodológica dos estudos 

As pontuações de qualidade metodológica entre os estudos selecionados 

envolvendo testes contrarrelógios e testes até a exaustão são de qualidade boa a 

excelente. A qualidade metodológica foi considerada como excelente para pontuações 

de 9 ou 10, como boa entre 6 e 8, como moderada entre 4 ou 5, e como baixa quando 

inferior a 4 (MAHER; SHERRINGTON; HERBERT; MOSELEY et al., 2003). 

 
TABELA 3. Qualidade metodológica dos estudos contrarrelógio (N=49). Avaliação realizada através 

da pontuação obtida através da aplicação da ´´Physiotherapy Evidence Database Scale´´ (escala PEDRO [1-10 
pontos]). 

 

AUTOR, ANO PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO 
ACKER-HEWITT et al., 2012 7/10 BOM 

AL-NAWAISEH et al., 2020 8/10 BOM 

ASTORINO et al., 2011 7/10 BOM 

ASTORINO et al., 2012a 9/10 EXCELENTE 

ASTORINO et al., 2012b 7/10 BOM 

BELL et al., 2002a 7/10 BOM 

BLOOMER et al., 2011 9/10 EXCELENTE 

BORTOLOTTI et al., 2014 8/10 BOM 

BRIDGE et al., 2006 8/10 BOM 

CONWAY et al., 2003 9/10 EXCELENTE 

COUTO et al., 2022 8/10 BOM 

COX et al., 2002 8/10 BOM 

DEAN et al., 2009 9/10 EXCELENTE 

DESBROW et al., 2009 9/10 EXCELENTE 

DESBROW et al., 2012 8/10 BOM 
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DUNCAN et al., 2016 7/10 BOM 

FELIPPE et al., 2018 8/10 BOM 

FERREIRA VIANA et al., 2020 7/10 BOM 

FRANCO-ALVARENGA et al., 2019 10/10 EXCELENTE 

GLAISTER et al., 2015 10/10 EXCELENTE 

GLAISTER et al., 2021 8/10 BOM 

GONÇALVES et al., 2017 10/10 EXCELENTE 

GRAHAM-PAULSON et al., 2016 7/10 BOM 

GUEST et al., 2020 9/10 EXCELENTE 

HANSON et al., 2019 8/10 BOM 

HODGSON et al., 2013 6/10 BOM 

IRWIN et al., 2011 9/10 EXCELENTE 

JACOBSON et al., 2001 10/10 EXCELENTE 

KHCHAREM et al., 2021 9/10 EXCELENTE 

KILDING et al., 2012 10/10 EXCELENTE 

MACINTOSH et al., 1995 7/10 BOM 

MANOEL et al., 2021 7/10 BOM 

MORALES et al., 2020 10/10 EXCELENTE 

O´ROURKE et al., 2008 8/10 BOM 

PITCHFORD et al., 2014 6/10 BOM 

POLLOW et al., 2016 7/10 BOM 

POTGIETER et al., 2018 9/10 EXCELENTE 

QUINLIVAN et al., 2015 9/10 EXCELENTE 

ROELANDS et al., 2011 7/10 BOM 

SANTOS et al., 2013 9/10 EXCELENTE 

SANTOS et al., 2020 8/10 BOM 

SCOTT et al., 2015 6/10 BOM 

SILVA-CAVALCANTE et al., 2013 7/10 BOM 

SKINNER et al., 2010 10/10 EXCELENTE 

SKINNER et al., 2013 10/10 EXCELENTE 

SKINNER et al., 2019 9/10 EXCELENTE 

SPENCE et al., 2013 8/10 BOM 

STADHEIM et al., 2013 8/10 BOM 

WALKER et al., 2008 8/10 BOM 

Pontuação média 8,2/10 BOM 
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TABELA 4. Qualidade metodológica dos estudos envolvendo testes até a exaustão (N=21). 
Avaliação realizada através da pontuação obtida através da aplicação da ´´Physiotherapy Evidence Database 
Scale´´ (escala PEDRO [1-10 pontos]). 

AUTOR, ANO PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO 

ALVES et al., 1995 9/10 EXCELENTE 

AZEVEDO et al., 2016 10/10 EXCELENTE 

BELL et al., 1998 6/10 BOM 

BELL et al., 2002b 9/10 EXCELENTE 

BELL et al., 2003 8/10 BOM 

COUTO et al., 2022 8/10 BOM 

DENADAI et al., 1998 7/10 BOM 

DE OLIVEIRA CRUZ et al., 2015 10/10 EXCELENTE 

DONGHIA et al. 2016 7/10 BOM 

FULCO et al., 1994 9/10 EXCELENTE 

GRAHAM et al., 1991 6/10 BOM 

GRAHAM et al., 1995 7/10 BOM 

KUMAR et al., 2019 10/10 EXCELENTE 

MCLELLAN et al., 2004 7/10 BOM 

PASMAN et al., 1995 9/10 EXCELENTE 

PING et al., 2010 9/10 EXCELENTE 

POLLOW et al., 2016 7/10 BOM 

PORTERFIELD et al. 2013 7/10 BOM 

SMIRMAUL et al., 2017 10/10 EXCELENTE 

SPRIET et al., 1992 6/10 BOM 

VAN SOEREN et al., 1998 7/10 BOM 

Pontuação média 8/10 BOM 
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6.3 Avaliação do risco de viés dos estudos selecionados	

O risco do viés para os estudos incluídos nesta presente meta-análise foram 

avaliados com a ferramenta para detecção de viés da Cochrane (´´Risk of Bias´´; 

RoB2) e os seus resultados globais podem ser observados na FIGURA 5.  

Sobre esse aspecto, a primeira imagem (FIGURA 5 A.) retrata a análise global 

autores sobre o risco de viés presente nos estudos que investigaram os efeitos da 

cafeína na performance de testes contrarrelógios (Ntotal= 49). Vinte e um deles 

(≅42,8%) apresentaram um ´´risco de viés incerto´´ para a descrição da geração de 

sequência aleatória de seus estudos (viés de seleção), enquanto vinte e oito estudos 

(≅57,2%) foram avaliados como de ́ ´baixo risco de viés´´. Para o modelo de ocultação 

da alocação realizada (método e forma), Vinte e três estudos (≅47%) foram 

caracterizados com ´´risco de viés incerto´´, enquanto os outros vinte e seis estudos 

(53%) foram classificados com ´´baixo risco de viés´´ por especificaram os seus 

variados modelos de alocação que, a título de curiosidade, variaram entre o ´´latino 

quadrado´´ (ASTORINO; ROUPOLI; VALDIVIESO, 2012a; DESBROW et al.,2009; 

GLAISTER et al., 2015; GONÇALVES et al., 2017;  IRWIN et al., 2011; QUINLIVAN 

et al., 2015), alocação por uma pessoa independente da pesquisa realizada (forma 

aleatória) (FRANCO-ALVARENGA et al., 2019; SKINNER, et al., 2010; SKINNER, et 

al., 2013; MORALES et al., 2020) e alocação por meio de uma geração aleatória de 

números e/ou por programas on-line disponíveis gratuitamente. Para o viés 

relacionado ao cegamento dos avaliadores e dos participantes,  trinta e nove estudos 

(≅79,6%) foram considerados como ´´baixo risco de viés´´ (estudos duplo-cego, 

controlados e cruzados), com dez estudos ( ≅ 20,4%) sendo classificados como de 

´´alto risco de viés´´, tanto em virtude do não realizarem o cegamento em seus 

avaliadores (metodologia de pesquisa simples-cega) (SCOTT et al., 2015, ASTORINO 

et al., 2011; ASTORINO et al., 2012b; FERREIRA VIANA et al., 2020; WALKER et al., 

2008; HODGSON; RANDELL; JEUKENDRUP, 2013) como, também, pela quebra do 

cegamento em mais de 50% de seu grupo amostral (mesmo o estudo sendo duplo-

cego, mais de 50% dos participantes acertaram os testes que ingeriram a cafeína e o 

placebo) (DESBROW et al., 2012; PITCHFORD et al., 2014; POLLOW et al., 2016; ; 

SKINNER, et al., 2019). Na ocultação da avaliação dos resultados, quarenta e três 

(≅87,75%) dos estudos de contrarrelógio foram classificados como de ́ ´baixo risco de 

viés´´, enquanto apenas seis estudos (≅12,25%) foram classificados com ´´alto risco 
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de viés´´ (SCOTT et al., 2015, ASTORINO et al., 2011; ASTORINO et al., 2012b; 

FERREIRA VIANA et al., 2020; WALKER et al., 2008; HODGSON; RANDELL; 

JEUKENDRUP, 2013). Por fim, todos os estudos relacionados a performance 

contrarrelógio (N=49; 100%) foram identificados com ´´baixo risco de viés´´ para os 

campos ´´dados e resultados incompletos ´´, ´´relato e desfechos seletivos´´, bem 

como ´´outras fontes de viés´´. 

A análise global dos autores sobre o risco de viés presente nos estudos que 

investigaram os efeitos da cafeína na performance de testes até a exaustão pode ser 

observada na FIGURA 5 B (Ntotal= 21). Entre todos estudos analisados, doze 

(≅57,1%) foram classificados como ´´risco de viés incerto´´ para a descrição da 

geração de sequência aleatória de seus estudos (viés de seleção), enquanto nove 

estudos (≅42,9%) foram identificados como ´´baixo risco de viés´´. Para o modelo de 

ocultação da alocação realizada (método e forma), treze estudos (61,9%) foram 

rotulados como ´´risco de viés incerto´´ e oito estudos (38,1%) foram especificados 

como ´´baixo risco de viés´´, com alocações por meio da metodologia quadrado latino 

(KUMAR et al., 2019), alocação por meio de uma pessoa independente da pesquisa 

realizada (forma aleatória) (DE OLIVEIRA CRUZ et al., 2015) e, por fim, por meio de 

uma geração aleatória de números e/ou por programas on-line disponíveis 

gratuitamente (AZEVEDO et al., 2016; FULCO et al., 1994; MCLELLAN; BELL, 2004; 

PASMAN et al., 1995; POLLOW et al., 2016; SMIRMAUL et al., 2017). O cegamento 

dos participantes e avaliadores foi considerado de ´´baixo risco de vies´´ entre quinze 

estudos (≅71,5%) e classificado como ´´alto risco de viés´´ entre seis estudos 

(≅28,5%), com dois deles (SPRIET et al., 1992; VAN SOEREN; GRAHAM, 1998) 

sendo estudos de metodologia simples-cega e que quatro estudos (GRAHAM; 

SPRIET, 1991; GRAHAM, SPRIET, 1995; MCLELLAN; BELL, 2004; POLLOW et al., 

2016) apresentando dificuldades na promoção do cegamento de seus participantes 

(mais de 50% participantes acertaram o tratamento recebido ou relataram efeitos 

colaterais que inviabilizaram o cegamento da administração de cafeína). Para o 

campo ´´ocultação da avaliação de resultados´´, dezenove estudos (≅90,5%) foram 

classificados como ´´baixo risco de viés´´ e dois estudos (≅9,5%) foram rotulados 

como ´´alto risco de viés´´ (SPRIET et al., 1992; VAN SOEREN; GRAHAM, 1998). 

Para o campo ´´dados e resultados incompletos´, dezenove estudos (≅90,5%) foram 
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classificados como ´´baixo risco de viés´´ e dois estudos (≅9,5%), por exclusão 

amostral parcial nos resultados finais apresentados, foram classificados como ´´alto 

risco de viés´´ (BELL; JACOBS; ZAMECNIK, 1998.; GRAHAM, SPRIET, 1995). Por 

fim, todos os estudos relacionados a testes até a exaustão (N=21; 100%) foram 

identificados com ´´baixo risco de viés´´ para os campos ´´relato e desfechos 

seletivos´´ e ´´outras fontes de viés´´ 

A. 
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FIGURA 5. Análise global dos autores sobre o risco de viés dos estudos 
incluídos nesta meta-análise. (A) Estudos que analisaram a performance aeróbica através da 

realização de provas ´´pré determinadas´´ em um menor tempo possível (N=49). (B) Estudos que 

analisaram a performance aeróbica através do tempo até a exaustão durante a realização de exercícios 
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aeróbios em intensidades contínuas (N=21). A análise foi realizada a partir da ferramenta de análise de 

risco de viés ´´Cochrane Risk of Bias´´ versão 2.0. O gráfico foi realizado a partir do programa Review 

Maneger 5.4.1, em sua versão gratuita. 

6.4 Cafeína e performance em testes contrarrelógio: Meta-análises 

A presente meta-análise incluiu 49 estudos que compararam os efeitos de 

intervenções com a administração de diferentes dosagens de cafeína vs. grupo 

controle placebo, em testes de performance contrarrelógios. As análises dos 

tratamentos que utilizaram baixas (≤3mg.kg-1) e moderadas (3,1-6mg.kg-1) dosagens 

de cafeína, envolveram um número total de respectivamente de 287 e 596 amostras. 

No geral, foi constatado uma melhora na performance de testes contrarrelógios 

(redução do tempo de prova) com a utilização de baixas dosagens de cafeína (Efeito 

do Tamanho Médio [ETM]: -0,27; Intervalo de Confiança a 95% [IC95%] = -0,44 a -

0,11; P=0,001) (FIGURA 6), bem como entre aqueles que utilizaram dosagens 

moderadas de cafeína (Efeito do Tamanho Médio [ETM]: -0,51; Intervalo de Confiança 

a 95% [IC95%] = -0,75 a -0,27); P=0,0001) (FIGURA 8). 

Em complemento, foi detectado uma baixa heterogeneidade nos efeitos dos 

tratamentos que utilizaram baixas dosagens de cafeína (I²=0%; P=0,97), com uma 

distribuição dos mesmos dentro do IC95% a partir de sua análise por meio do gráfico 

de funil (FIGURA 7), reforçando a alta homogeneidade encontrada. Por fim, houve 

evidência de moderada heterogeneidade nos efeitos observados entre os estudos que 

realizaram tratamentos com dosagens moderadas de cafeína (I²=73%; P<00001), 

indicando a necessidade de identificar possíveis variáveis/estudos que possam ter 

inflado esse valor. De fato, a análise do gráfico de funil (FIGURA 9), revelou a 

presença de dois estudos (GUEST et al., 2020; HODGSON; RANDELL; 

JEUKENDRUP, 2013) fora dos limites do funil (IC95%) no lado esquerdo da figura 

(identificados com retângulos preto). Em parte, o elevado número de artigos 

analisados no gráfico de floresta para os estudos com dosagens moderadas (3,1-

6m.kg-1), bem como o ´´n amostral´´ elevado de um dos estudos com característica 

heterogênea (GUEST et al., 2020) são aspectos que devem ser considerados. 

A magnitude da mudança do tempo necessário para finalização dos testes 

contrarrelógios apresentou uma ampla variação, sendo identificado uma melhora na 

performance média de 2,28% (variação de uma piora de -0,93% até uma melhora de 

6,7%) entre os estudos que realizaram a administração de baixas dosagens de 
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cafeína e uma melhora da performance média de 2,2% (variação de uma piora de -

3% até uma melhora de +15,9%) ente os estudos que realizaram a administração de 

dosagens moderadas da substância. Mesmo que a média da performance nos testes 

contrarrelógios tenham sidos similares após o tratamento com as diferentes faixas de 

dosagens, a grande variabilidade de respostas exigiu uma análise estatística 

secundária de sua magnitude de efeito, visando ajuste para corrigir possíveis ´´vícios 

de erros´´ presentes entre os testes realizados com amostras pequenas (por meio do 

cálculo de Hedges´g). A análise secundária, sinalizou uma baixa magnitude de efeito 

(Hedges´g= -0,273 ± 0,084) para os testes realizados com dose de cafeína reduzidas 

(TABELA 5) e uma magnitude de efeito moderada (Hedges´g = -0,509 ± 0,123) para 

os estudos que administraram a dosagens moderadas da substância (TABELA 6, 
p.54-57). 
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FIGURA 6. Gráfico de floresta para o efeito das intervenções entre baixas dosagens de cafeína 

e o controle placebo no desempenho de testes aeróbicos contrarrelógios. A análise dos efeitos dos 

dados foi realizada de forma aleatória com a representação de seu efeito médio geral e respectivo desvio padrão 

representados através de um IC95%. Valor percentual do qui-quadrado (I2) representa o percentual de 

heterogeneidade entre as amostras dos estudos incluídos nesta meta-análise. Todas as medidas de tempo 
computadas nesta presente meta-análise foram parametrizadas em segundos com os valores médios do tempo 

de performance de cada condição de tratamento postos na coluna ´´Mean´´ e seus respectivos desvios padrões 

na coluna denominada ´´SD´´. Na região denominada de risco de viés (risk of bias) pode-se observar os 
julgamentos dos autores sobre o risco de viés de cada um dos estudos incluídos através da ferramenta de análise 

de risco de viés ´´Cochrane Risk of Bias´´ versão 2.0. O gráfico foi realizado a partir do programa Review Maneger 

5.4.1 em sua versão gratuita. A escala do gráfico foi representada em 3,99 visando melhor comparação com as 
demais análises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 7. Gráfico de funil dos estudos que compararam a utilização de baixas dosagens de 
cafeína e o controle placebo no desempenho de testes aeróbicos contrarrelógios. O ponto central 

do funil (A) representa o efeito médio identificado na meta-analise (tempo de prova e beixas dosagens de cafeina), 

enquando as linhas expressas em (B) representam o Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%) do resultado 

reportado nos estudos estarem dentro de determinados valores. 

 

TABELA 5. Valores de Hedge´s g individuais e médio entre os tratamentos que compararam o 
efeito de baixas dosagens de cafeína e do grupo controle placebo no desempenho de testes 
contrarrelógio aeróbicos. Dados obtidos através da utilização do programa COMPREHENSIVE META-

ANALYSIS V3 versão ´´free trial´´. 
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Modelo de 

análise 
Nome do 

estudo, ano 
Dose de 
cafeína 
utilizada 

Hedge´s g; 
classificação 

do efeito 

Erro 
Padrão 

Variância Valor 
de Z 

Valor 
de P 

Randômico BRIDGE, et al. 
(2006) 

3mg.kg-1 -0,506; Efeito 
moderado 

0,510 0,261 -0,990 0,322 

Randômico DEAN, et al. 
(2009) 

3mg.kg-1 -0,217; efeito 
baixo 

0,502 0,252 -0,432 0,666 

Randômico DESBROW, et 

al. (2009) 

 

1,5mg.kg-
1 

0,079; Efeito 
insignificante 

0,472 0,222 0,167 0,868 

Randômico DESBROW, et 

al. (2009) 

 

3mg.kg-1 -0,158; Efeito 
insignificante 

0,472 0,223 -0,335 0,737 

Randômico DESBROW, et 

al. (2012) 

 

3mg.kg-1 -0,509; Efeito 
moderado 

0,360 0,130 -1,413 0,158 

Randômico DUNCAN, et al. 
(2016) 

 

3 mg.kg-1 -1,074; Efeito 
grande 

0,442 0,195 -2,429 0,015
* 

Randômico GUEST et al. 
(2020) 

 

2 mg· kg -
1 

-0,151; Efeito 
insignificante 

0,142 0,020 -1,069 0,285 

Randômico HANSON, et al. 

(2019) 

 

3 mg·kg-1 0,023; Efeito 
insignificante 

0,447 0,2 0,052 0,958 

Randômico IRWIN, et al. 

(2011) 

 

3 mg ·kg-
1 

-0,383; Efeito 
baixo 

0,413 0,17 -0,928 0,353 

Randômico KHCHAREM et 

al. (2021) 

 

3 mg· kg -
1 

-0,151; Efeito 
insignificante 

0,393 0,154 -0,384 0,701 

Randômico KILDING, et al. 

(2012) 

 

3mg ·kg-1 -0,208; Efeito 
moderado 

0,449 0,201 -0,464 0,643 

Randôm
ico 

PITCHFORD, 
et al. (2014) 

3mg· kg -
1 

-0,751; Efeito 
moderado 

0,492 0,242 1,526 0,127 

Randômico QUINLIVAN, et 
al. (2015) 

3 mg· kg -
1 

-0,406; Efeito 
baixo 

0,432 0,186 -0,940 0,347 

Randômico SCOTT, et al. 
(2015) 

1.3 
±0,1mg·kg

-1 

-0,183; Efeito 
insignificante 

0,393 0,155 0,465 0,642 

Randômico SKINNER, et al. 
(2010) 

2mg.kg-1 -0,066; Efeito 
insignificante 

0,447 0,2 -0,148 0,882 
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Randômico SKINNER, et al. 

(2019) 
3 mg·kg-1 -0,276; Efeito 

baixo 
0,429 0,184 0,644 0,520 

Randômico SKINNER, et al. 
(2019) 

3 mg·kg-1 -0,523; Efeito 
moderado 

0,360 0,130 -1,450 0,147 

Randômico SPENCE, et al. 
(2013) 

2.5 
±0.1mg.kg

–1 

-0,363; Efeito 
baixo 

0,452 0,204 -0,804 0,422 

Randômico - - -0,273; 
Efeito   baixo 

0,084 0,007 -3,233 0,001
** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8. Gráfico de floresta para o efeito das intervenções entre dosagens moderadas de 
cafeína e o controle placebo no desempenho de testes aeróbicos contrarrelógios. A análise dos 
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efeitos dos dados foi realizada de forma aleatória com a representação de seu efeito médio geral e respectivo 
desvio padrão representados através de um IC 95%. Valor percentual do qui-quadrado (I2) representa o percentual 
de heterogeneidade entre as amostras dos estudos incluídos nesta meta-análise. Todas as medidas de tempo 
computadas nesta presente meta-análise foram parametrizadas em segundos com os valores médios do tempo 
de performance de cada condição de tratamento postos na coluna ´´Mean´´ e seus respectivos desvios padrões 
na coluna denominada ´´SD´´. Na região denominada de risco de viés (risk of bias) pode-se observar os 
julgamentos dos autores sobre o risco de viés de cada um dos estudos incluídos através da ferramenta de análise 
de risco de viés ´´Cochrane Risk of Bias´´ versão 2.0. O gráfico foi realizado a partir do programa Review Maneger 
5.4.1 em sua versão gratuita. A escala do gráfico foi representada em 3,99 visando melhor comparação com as 
demais análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Gráfico de funil dos estudos que compararam a utilização de dosagens moderadas 
de cafeína e o controle placebo no desempenho de testes aeróbicos contrarrelógios. O ponto 
central do funil (A) representa o efeito médio identificado na meta-analise (tempo de prova e beixas dosagens de 
cafeina), enquando as linhas expressas em (B) representam o Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%) do 
resultado reportado nos estudos estarem dentro de determinados valores. Resultados de cada um dos estudos 
analisados foram representados pelos circulos sendo que o eixo ´´y´´ do gráfico representando o erro padrão dos 
dados de cada um dos estudos e o eixo ́ ´X´´  representando a diferença da média padronizada de seus resultados. 
O gráfico foi realizado a partir do programa Review Maneger 5.4.1 em sua versão gratuita. Escala do grafico foi 
representada em 4,5 SMD. 

 
 

TABELA 6. Valores de Hedge´s g individuais e médio entre os tratamentos que compararam o 
efeito de dosagens moderadas de cafeína e do grupo controle placebo no desempenho de testes 
contrarrelógio aeróbicos. Dados obtidos através da utilização do programa COMPREHENSIVE META-
ANALYSIS V3 versão ´´free trial´´. 

 
 

Modelo de 
análise 

 
Nome do 

estudo, ano 

 
Dose de 
cafeína 
utilizada 

Hedge´s g; 
classificação 

do tamanho do 
efeito 

 
Erro 

Padrão 

 
Variância 

 
Valor 

de ´´Z´´ 

 
Valor de 

´´P´´ 

Randômico ACKER-
HEWITT, et al. 

(2012) 

6 mg.kg−1 -0,122; Efeito 

insignificante 

0,448 0,200 -0,273 0,785 
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Randômico AL-

NAWAISEH, et 

al. (2020) 

5 mg.kg−1 0,194; Efeito 

baixo 

0,428 0,183 0,454 0,650 

Randômico ASTORINO, et 

al. (2011) 

5 mg.kg−1 -0,269; Efeito 

baixo 

0,503 0,253 -1,255 0,717 

Randômico ASTORINO, et 
al. (2011) 

5 mg.kg−1 -0,263; Efeito 
baixo 

0,503 0,253 -0,524 0,600 

Randômico ASTORINO, et 

al. (2012a) 

6 mg.kg−1 -0,456; Efeito 

baixo 

0,442 0,195 -2,429 0,015 

Randômico ASTORINO, et 

al. (2012b) 

5 mg.kg−1 -0,268; Efeito 

baixo 

0,474 0,225 -0,565 0,572 

Randômico BELL et al., 
(2002a) 

4 mg.kg−1 -0,257; Efeito 
baixo 

0,410 0,168 -0,626 0,531 

Randômico BLOOMER, et 
al. (2011) 

 

4 mg.kg−1 -0,277; Efeito 

baixo 

0,411 0,169 -0,673 0,501 

Randômico BORTOLOTTI 
et al. (2014) 

 

6 mg.kg−1 -0,055; Efeito 

insignificante 

0,392 0,154 -0,140 0,889 

Randômico CONWAY, et 
al. (2003) 

 

6 mg.kg−1 -1,44; Efeito 

grande 

0,580 0,336 --2,485 0,013* 

Randômico COUTO, et al. 
(2022) 

 

5 mg.kg−1 -0,447; Efeito 

baixo 

0,479 0,229 -0,933 0,351 

Randômico COX, et al. 
(2002) 

 

6 mg.kg−1 -1,378; Efeito 
grande 

0,463 0,214 -2,978 0,003* 

Randômico DESBROW, et 
al. (2012) 

 

6 mg.kg−1 -0,347; Efeito 
baixo 

0,357 0,127 0,973 0,331 

Randômico FELIPPE, et al. 
(2018) 

 

5 mg.kg−1 -1,219; Efeito 
grande 

0,472 0,223 -2,582 0,010* 

Randômico FERREIRA 
VIANA, et al. 

(2020) 

6 mg.kg−1 -0,479; Efeito 
baixo 

0,480 0,230 -0,998 0,318 

Randômico FRANCO-
ALVARENGA, 
et al. (2019) 

 

5 mg.kg−1 -0,483; Efeito 

baixo 

0,415 0,172 -1,162 0,245 

Randômico GLAISTER, et 
al. (2015) 

 

5 mg.kg−1 -0,487; Efeito 

baixo 

0,384 0,148 -1,266 0,206 

Randômico GLAISTER, et 
al. (2021) 

 

5 mg.kg−1 -0,548; Efeito 

moderado 

0,228 0,052 -2,403 0,016 

Randômico GONÇALVES, 
et al. (2017) 

 

6 mg.kg−1 -0,367; Efeito 
baixo 

0,26 0,051 -1,629 0,103 

Randômico GRAHAM-
PAULSON, et 

al. (2016) 

4 mg.kg−1 -0,324; Efeito 
baixo 

0,430 0,185 -0,755 0,450 
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Randômico GUEST et al. 

(2020) 
 

4 mg.kg−1 -2,491; Efeito  

grande 

0,189 0,036 -13,159 0,000* 

Randômico HANSON, et 
al. (2019) 

 

6 mg.kg−1 -0,059; Efeito 

insignificante 

0,447 0,200 -0,132 0,895 

Randômico HODGSON, et 
al. (2013) 

 

5 mg.kg−1 -3,697; Efeito 

grande 

0,904 0,817 -4,091 0,000* 

Randômico JACOBSON, et 
al. (2001) 

 

6 mg.kg−1 -0,180; Efeito 

insignificante 

0,501 0,251 -0,358 0,720 

Randômico MACINTOSH 

et al. (1995) 

6 mg.kg−1 -0,593; Efeito 

moderado 

0,438 0,192 -1,355 0,175 

Randômico MANOEL, et al. 

(2021) 

6 mg.kg−1 0; Efeito 

insignificante 

0,365 0,133 0 1 

Randômico MORALES, et 
al. (2020) 

6 mg.kg−1 -0,508; Efeito 
moderado 

0,385 0,148 -1,32 0,187 

Randômico O´ROURKE, et 

al., (2008) 

5 mg.kg−1 -0,156; Efeito 

insignificante 

0,366 0,134 -0,427 0,669 

Randômico O´ROURKE, et 

al., (2008) 

5 mg.kg−1 -0,137; Efeito 

insignificante 

0,366 0,134 -0,376 0,707 

Randômico POLLOW, et 
al. (2016) 

6 mg.kg−1 -0,213; Efeito 
baixo 

0,537 0,288 -0,397 0,691 

Randômico POTGIETER, 

et al. (2018) 

6 mg.kg−1 -0,097; Efeito 

insignificativo 

0,278 0,077 -0,351 0,726 

Randômico ROELANDS, et 

al. 2011 

6 mg.kg−1 0,239; Efeito 

baixo 

(negativo) 

0,502 0,252 0,475 0,635 

Randômico SANTOS, et al. 

(2013) 

5 mg.kg−1 -0,756; Efeito 

grande 

0,523 0,274 -1,445 0,149 

Randômico SANTOS, et al. 

(2020) 

5 mg.kg−1 -0,423; Efeito 

baixo 

0,507 0,257 -0,835 0,404 

Randômico SANTOS, et al. 

(2020) 

5 mg.kg−1 -0,608; Efeito 

moderado 

0,515 0,265 -1,181 0,238 

Randômico SILVA- 
CALVACANTE, 

et al. (2013) 

 
5 mg.kg−1 

 
-1,031; Efeito 

grande 

 
0,582 

 
0,339 

 
-1,722 

 
0,076 

Randômico SKINNER, et 
al. (2010) 

4 mg.kg-1 -0,127; Efeito 
insignificante 

0,448 0,200 -0,283 0,777 

Randômico SKINNER, et 

al. (2010) 

6 mg.kg-1 -0,054; Efeito 

insignificante 

0,447 0,200 -0,122 0,903 

Randômico SKINNER, et 
al. (2013) 

6 mg.kg−1 -0,618; Efeito 
moderado 

0,388 0,151 -1,592 0,111 

Randômico STADHEIM, et 

al. (2013) 

6 mg.kg−1 -0,963; Efeito 

grande 

0,478 0,229 -2,014 0,044* 
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Randômico WALKER, et al. 

(2008) 

6 mg.kg−1 -0,581; Efeito 

moderado 

0,484 0,234 -1,201 0,230 

Randômico - - -0,51; Efeito 
moderado 

0,123 0,015 -4,14 0,0001* 

 
6.5 Cafeína e performance em testes até a exaustão: Meta-análises 

A presente meta-análise incluiu 21 estudos que compararam os efeitos de 

intervenções com a administração de diferentes dosagens de cafeína vs. grupo 

controle placebo, em testes aeróbicos até a exaustão. As análises dos tratamentos 

que utilizaram reduzidas (≤3mg.kg-1), moderadas (3,1-6mg.kg-1) ou elevadas 

(>6mg.kg-1) dosagens de cafeína, envolveram um número total de respectivamente 

32, 177 e 55 participantes. No geral, foi constatado uma melhora na performance dos 

protocolos até a exaustão (aumento do tempo de prova) com a utilização de dosagens 

moderadas (Efeito do Tamanho Médio [ETM]: 0,85 ; Intervalo de Confiança a 95% 

[IC95%] = 0,52 a 1,18; P<0,00001) (FIGURA 11), bem como a administração de 

elevadas dosagens de cafeína (Efeito do Tamanho Médio [ETM]: 1,49; Intervalo de 

Confiança a 95% [IC95%] = 0,95 a 2,04]; P<0,00001) (FIGURA 13), sem um efeito 

estatisticamente significativo com o tratamento de dosagens reduzidas de cafeína 

(Efeito do Tamanho Médio [ETM]: 1,31; Intervalo de Confiança a 95% [IC95%] = -0,75 

a 3,37; P=0,21). Digno de nota, o baixo volume de estudos que investigaram a 

administração de dosagens reduzidas de cafeína em testes até a exaustão (N=2) é 

uma limitação da literatura acadêmica atual, com estudos apresentando resultados 

contraditórios (um indicando efeito ergogênico da cafeína, enquanto ou outro estudo 

não indica efeito significativo da substância na performance) e com características 

heterogenias (FIGURA 10) (GRAHAM; SPRIET, 1995; KUMAR et al., 2019).  

Dentre as dosagens de cafeína que apresentaram um efeito estatisticamente 

significativo no tempo de exaustão, foi detectado uma heterogeneidade moderada nos 

efeitos dos tratamentos que utilizaram dosagens intermediárias de cafeína (I²=49%; 

P=0,007), indicando a necessidade de identificar possíveis variáveis/estudos que 

possam ter inflado esse valor. De fato, a análise do gráfico de funil (FIGURA 12), 

revelou a presença de quatro estudos fora dos limites do funil (IC95%), um deles no 

lado esquerdo da figura (POLLOW JR et al., 2016) e três no lado direito da figura (DE 

OLIVEIRA CRUZ et al. 2015; GRAHAM; SPRIET, 1995; VAN SOEREN; GRAHAM, 

1998) (todos identificados com retângulos ou quadrados pretos). Aspectos como a 

intensidades empregadas nos protocolos de exaustão realizados, ausência cegueira 
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dos participantes e/ou avaliadores (GRAHAM; SPRIET, 1995; VAN SOEREN; 

GRAHAM, 1998) bem como um ´´n amostral´´ reduzido (entre 6-8 participantes nas 

pesquisas) são pontos que devem ser considerados. Em contrapartida ao tratamento 

de dosagens regulares, a análise dos da heterogeneidade dos tratamentos que 

utilizaram de altas dosagens de cafeína (>6mg.kg-1) apresentou uma menor 

heterogeneidade representada em seu qui-quadrado (I2), não atingindo um ´´valor de 

P´´ significativo (I²=31%; P=0,19), com todos os estudos identificados dentro do 

IC95% representado no gráfico de funil (reforçando maior homogeneidade dos efeitos 

reportados) (FIGURA 14). 

Em média, a magnitude da mudança do desempenho nos protocolos até a 

exaustão apresentou um efeito dose-resposta, sendo identificado uma melhora na 

performance média de 20,81% e 28,3% entre os tratamentos com dosagens 

moderadas e elevadas de cafeína, respectivamente. Com relação a variabilidade de 

respostas médias identificadas entre os estudos observou-se uma ampla variação em 

tratamentos com moderadas (estudos relataram desde uma piora de -6,87% até um 

incremento da performance de 46,66%) e altas dosagens (incremento de 10,9% até 

51,27%) de cafeína, exigindo uma análise estatística secundária de sua magnitude de 

efeito, visando ajuste para corrigir possíveis ´´vícios de erros´´ presentes entre os 

testes realizados com amostras pequenas (por meio do cálculo de Hedges´g). A 

análise secundária, sinalizou uma magnitude de efeito grande para os tratamentos 

realizados com dosagens moderadas da cafeína (Hedges´g= 0,849 ± 0,167) (TABELA 

7), com magnitudes de efeitos ainda maiores entre os tratamentos com altas dosagens 

de cafeína (Hedges´g = 1,493 ± 0,278) (TABELA 8). Isso aponta um possível efeito 

dose-resposta observado dentre os estudos que investigaram a administração de 

dosagens moderadas (3,1-6mg.kg-1) e altas (>6mg.kg-1) de cafeína na performance 

de testes até a exaustão. 
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FIGURA 10. Gráfico de floresta para o efeito das intervenções entre baixas dosagens de cafeína 
e o controle placebo no tempo até a exaustão de exercícios aeróbicos. A análise dos efeitos dos 

dados foi realizada de forma aleatória com a representação de seu efeito médio geral e respectivo desvio padrão 

representados através de um IC95%. Valor percentual do qui-quadrado (I2) representa o percentual de 
heterogeneidade entre as amostras dos estudos incluídos nesta meta-análise. Todas as medidas de tempo 

computadas nesta presente meta-análise foram parametrizadas em segundos com os valores médios do tempo 

de performance de cada condição de tratamento postos na coluna ´´Mean´´ e seus respectivos desvios padrões 
na coluna denominada ´´SD´´. Na região denominada de risco de viés (risk of bias) pode-se observar os 

julgamentos dos autores sobre o risco de viés de cada um dos estudos incluídos através da ferramenta de análise 

de risco de viés “Cochrane Risk of Bias´´ versão 2.0. O gráfico foi realizado a partir do programa Review Maneger 
5.4.1 em sua versão gratuita. A escala do gráfico foi representada em 3,99 visando melhor comparação com as 

demais análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. Gráfico de floresta para o efeito das intervenções entre dosagens moderadas de 
cafeína e o controle placebo no tempo até a exaustão de exercícios aeróbicos. A análise dos efeitos 

dos dados foi realizada de forma aleatória com a representação de seu efeito médio geral e respectivo desvio 

padrão representados através de um IC95%. Valor percentual do qui-quadrado (I2) representa o percentual de 
heterogeneidade entre as amostras dos estudos incluídos nesta meta-análise. Todas as medidas de tempo 

computadas nesta presente meta-análise foram parametrizadas em segundos com os valores médios do tempo 
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de performance de cada condição de tratamento postos na coluna ´´Mean´´ e seus respectivos desvios padrões 

na coluna denominada ´´SD´´. Na região denominada de risco de viés (risk of bias) pode-se observar os 
julgamentos dos autores sobre o risco de viés de cada um dos estudos incluídos através da ferramenta de análise 

de risco de viés ´´Cochrane Risk of Bias´´ versão 2.0. O gráfico foi realizado a partir do programa Review Maneger 

5.4.1 em sua versão gratuita. A escala do gráfico foi representada em 3,99 visando melhor comparação com as 

demais análises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. Gráfico de funil dos estudos que compararam a utilização de dosagens moderadas 
de cafeína e o controle placebo no tempo até a exausão de exercícios aerobicos.  O ponto central 

do funil (A) representa o efeito médio identificado na meta-analise (tempo de prova e beixas dosagens de cafeina), 

enquando as linhas expressas em (B) representam o IC 95% do resultado reportado nos estudos estarem dentro 

de determinados valores. Resultados de cada um dos estudos analisados foram representados pelos circulos 

sendo que o eixo ´´y´´ do gráfico representando o erro padrão dos dados de cada um dos estudos e o eixo ´´X´´  
representando a diferença da média padronizada de seus resultados. O gráfico foi realizado a partir do programa 

Review Maneger 5.4.1 em sua versão gratuita. Escala do grafico foi representada em 4,5 SMD. 

TABELA 7. Valores de Hedge´s g individuais e médio entre os tratamentos que compararam o 
efeito de dosagens moderadas de cafeína e do grupo controle placebo no desempenho de testes 
até a exaustão. Dados obtidos através da utilização do programa COMPREHENSIVE META-ANALYSIS V3 

versão ´´free trial´´. 

 
Modelo de 

análise 

 
Nome do 

estudo, ano 

 
Dose de 
cafeína 
utilizada 

Hedge´s g; 
classificaçã

o do 
tamanho 
do efeito 

 
Erro 

Padrão 

 
Variância 

 
Valor de 

´´Z´´ 

 
Valor de 

´´P´´ 

Randômico AZEVEDO, 
et al. (2016) 

5 mg.kg−1 0,980; 
Efeito 
grande 

0,538 0,290 1,821 0,069 

Randômico BELL, et al. 
(1998) 

5 mg.kg−1 0,468; 
Efeito baixo 

0,509 0,259 0,920 0,358 
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Randômico BELL, et al. 

(2002b) 
5 mg.kg−1 

 

0,618; 
Efeito 

moderado 

0,317 0,1 1,951 0,051 

Randômico BELL, et al. 
(2003) 

5 
mg.kg−1; 

0,772; 
Efeito 

moderado 

0,493 0,243 1,564 0,118 

Randômico COUTO et 
al. (2022) 

5 
mg.kg−1 

1,241; 
Efeito 
grande 

0,526 0,277 2,358 0,018* 

Randômico DE 
OLIVEIRA 

CRUZ, et al. 
(2015) 

6 mg.kg−1 

 

2,998; 
Efeito  
grande 

0,789 0,623 3,799 0,000* 

Randômico DENADAI, et 
al. (1998) 

5 mg.kg−1 
 

1,120; 
Efeito 
grande 

0,550 0,302 2,038 0,042* 

Randômico DENADAI, et 
al. (1998) 

5 mg.kg−1 

 

-0,113; 
Efeito 

insignificant
e 

0,501 0,251 -0,226 0,822 

Randômico DONGHIA, 
et al. (2016) 

6 
mg.kg−1 

1,334; 
Efeito  
grande 

0,739 0,547 1,804 0,071 

Randômico FULCO, et 
al. (1994) 

4 
mg.kg−1 

0,227; 
Efeito baixo 

0,502 0,252 0,453 0,651 

Randômico GRAHAM, et 
al. (1995) 

6 
mg.kg−1 

2,625; 
Efeito 
grande 

0,732 0,536 3,587 0,000* 

Randômico MCLELLAN, 
et al. (2004) 

5 
mg.kg−1 

0,911; 
Efeito 
grande 

0,416 0,173 2,193 0,028* 

Randômico PASMAN, et 
al. (1995) 

5 
mg.kg−1 

0,870; 
Efeito 
grande 

0,499 0,249 1,743 0,081 

Randômico PING et al. 
(2010) 

5 mg.kg−1 

 

0,977; 
Efeito 
grande 

0,506 0,256 1,931 0,054 

Randômico POLLOW et 
al. (2016) 

6 
mg.kg−1 

-0,410; 
Efeito 

moderado 
(negativo) 

-0,542 0,294 -0,756 0,450 

Randômico PORTERFIE
LD, et al. 
(2013) 

5 mg.kg−1 

 

0,101; 
Efeito 

insignificant
e 

0,448 0,200 0,225 0,822 

Randômico PORTERFIE
LD, et al. 
(2013) 

5 mg.kg−1 
 

0,403; 
Efeito baixo 

0,453 0,205 0,890 0,373 

Randômico SMIRMAUL, 
et al. (2017) 

4 mg.kg−1 0,344; 
Efeito baixo 

0,540 0,292 0,637 0,524 

Randômico VAN 
SOEREN, et 

al. (1998) 

6 mg.kg−1 2,624; 
Efeito 
grande 

0,872 0,761 3,009 0,003* 

Randômico VAN 
SOEREN, et 

al. (1998) 

6 mg.kg−1 2,161; 
Efeito 
grande 

0,789 0,623 2,738 0,006 

Randômico - - 0,849; Efeito 
grande 

0,167 0,028 5,081 0,00001* 
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FIGURA 13. Gráfico de floresta para o efeito das intervenções entre altas dosagens de cafeína e 
o controle placebo no tempo até a exaustão de exercícios aeróbicos. A análise dos efeitos dos dados 
foi realizada de forma aleatória com a representação de seu efeito médio geral e respectivo desvio padrão 
representados através de um IC95%. Valor percentual do qui-quadrado (I2) representa o percentual de 
heterogeneidade entre as amostras dos estudos incluídos nesta meta-análise. Todas as medidas de tempo 
computadas nesta presente meta-análise foram parametrizadas em segundos com os valores médios do tempo 
de performance de cada condição de tratamento postos na coluna ´´Mean´´ e seus respectivos desvios padrões 
na coluna denominada ´´SD´´. Na região denominada de risco de viés (risk of bias) pode-se observar os 
julgamentos dos autores sobre o risco de viés de cada um dos estudos incluídos através da ferramenta de análise 
de risco de viés ´´Cochrane Risk of Bias´´ versão 2.0. O gráfico foi realizado a partir do programa Review Maneger 
5.4.1 em sua versão gratuita. A escala do gráfico foi representada em 3,99 visando melhor comparação com as 
demais análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 

 
FIGURA 14. Gráfico de funil dos estudos que compararam a utilização de altas dosagens de 
cafeína e o controle placebo no tempo até a exausão de exercícios aerobicos.  O ponto central do 
funil (A) representa o efeito médio identificado na meta-analise (tempo de prova e beixas dosagens de cafeina), 
enquando as linhas expressas em (B) representam o IC 95% do resultado reportado nos estudos estarem dentro 
de determinados valores. Resultados de cada um dos estudos analisados foram representados pelos circulos 
sendo que o eixo ´´y´´ do gráfico representando o erro padrão dos dados de cada um dos estudos e o eixo ´´X´´  
representando a diferença da média padronizada de seus resultados. O gráfico foi realizado a partir do programa 
Review Maneger 5.4.1 em sua versão gratuita. Escala do grafico foi representada em 4,5 SMD. 

TABELA 8. Valores de Hedge´s g individuais e médio entre os tratamentos que compararam o efeito de 
altas dosagens de cafeína e do grupo controle placebo no desempenho de testes até a exaustão. Dados 
obtidos através da utilização do programa COMPREHENSIVE META-ANALYSIS V3 versão ´´free trial´´. 

 
Modelo 

de 
análise 

 
Nome do 

estudo, ano 

 
Dose de 
cafeína 
utilizada 

Hedge´s g; 
classificação do 

tamanho do 
efeito 

 
Erro 

Padrão 

 
Variância 

 
Valor de 

´´Z´´ 

 
Valor de 

´´P´´ 

Randômico ALVES, et 
al. (1995) 

10 
mg.kg−1 

1,794; Efeito 
grande 

0,619 0,383 2,897 0,004* 

Randômico GRAHAM, 
et al. 

(1991) 

9 
mg.kg−1 

2,195; Efeito 
grande 

0,725 0,525 3,029 0,002* 

Randômico GRAHAM, 
et al. 

(1991) 

9 
mg.kg−1 

2,216; Efeito 
grande 

0,799 0,638 2,774 0,006* 

Randômico GRAHAM, 
et al. 

(1995) 

9 
mg.kg−1 

0,914; Efeito 
grande 

0,537 0,288 1,786 0,074 

Randômico PASMAN, 
et al. 

(1995) 

9 
mg.kg−1 

0,914; Efeito 
grande 

0,502 0,252 1,820 0,069 

Randômico PASMAN, 
et al. 

(1995) 

13 
mg.kg−1 

0,837; Efeito 
grande 

0,497 0,247 1,684 0,092 

Randômico SPRIET, et 
al. (1992) 

9 
mg.kg−1 

2,721; Efeito 
grande 

0,746 0,557 3,646 0,0001 

Randômico - - 1,493; Efeito 
grande 

0,278 0,077 5,374 0,00001* 

 

7. DISCUSSÃO 
 O objetivo desta revisão sistemática e meta-análise foi investigar os efeitos de 

diferentes dosagens da cafeína na performance aeróbica de testes contrarrelógio, 

bem como em testes aeróbicos até a exaustão. Um dos nossos principais achados é 

que a ingestão aguda de baixas dosagens de cafeína (≤3mg.kg-1) tem um pequeno, 

mas significativo efeito no desempenho de testes contrarrelógios (ETM: - 0,27; 

Intervalo de Confiança a 95% [IC95%] = -0,44 a -0,11; p=0,001), evidenciado por uma 

redução no tempo dos testes realizados de, em média, 2,28 ± 2,02%, quando 

comparado com a performance obtida na condição controle. De forma similar, a 

performance média dos contrarrelógios tratados com dosagens moderadas de cafeína 

(3,1-6mg.kg-1) apresentou um poder de efeito moderado (ETM: - 0,51; IC95% = -0,75 
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a -0,27; p=0,0001), sinalizando uma redução média do tempo de prova de 2,2 ± 

2,65%. 

            Esses dados, corroboram com a mudança da performance relatada pela 

revisão sistemática de SOUTHWARD; RUTHERFURD-MARKWICK; ALI (2018), onde 

a análise de dosagens variadas de cafeína, entre trabalhos publicados até o ano de 

2017, apresentaram aumentos na performance aeróbica de 2,22 ± 2.59%. Além disso, 

o poder de efeito relatado em nosso estudo, a partir do uso de baixas (- 0,273 ± 0,084; 

IC95%: -0,44 a -0,11; p=0,001) e moderadas (ETM: - 0,51 ± 0,123; IC95%: -0,75 até -

0,27; p=0,0001) dosagens do estimulante, se assemelhou aos efeitos descritos a partir 

do uso da cafeína em testes contrarrelógios investigados tanto por DOHERTY; SMITH 

(2004) (ETM= -0,28 ± 0,16; IC95%: -0,8 até -0,47), como por SOUTHWARD; 

RUTHERFURD-MARKWICK; ALI (2018) (ETM= - 0.41 ± 0.2).  

            Sob este aspecto, é válido destacar que por mais que nossos achados 

contemplem os valores preconizados (posicionamento da ISSN) para o aumento da 

performance aeróbica ocasionada pela suplementação de cafeína (melhora esperada 

de 2–4%)(GUEST et al., 2021), é importante destacar que investigações realizadas 

com dosagens moderadas de cafeína apresentaram resultados mais variados do que 

os encontrados a partir do tratamento com baixas dosagens da substância (dosagens 

moderadas:-3% a +15,9% vs. dosagens baixas: -0,38% a +6,7%), com identificação 

de um maior número de artigos publicados que sinalizaram o aumento da performance 

aeróbica a partir do consumo em dosagens moderadas (vide Tabela 5 e Tabela 6).  

 Entre os estudos dose-resposta é um consenso que dosagens moderadas a 

baixas de cafeína (2-4mg.kg-1) poderiam melhorar a performance aeróbica de testes 

contrarrelógios de ciclismo (GUEST et al., 2018; GUEST et al., 2020). De forma 

complementar, dois estudos envolvendo provas de corrida (3mg.kg-1 vs. 6mg.kg-1) e 

remo (2mg.kg-1 vs. 4mg.kg-1 vs. 6mg.kg-1) (HANSON, et al., 2019; SKINNER, et al., 

2010), não apresentaram resultados significativos do uso da cafeína após os testes 

realizados. Além disso, a duração mínima dos exercícios (DM) aeróbicos realizados 

foram verificadas como fatores de interferência eventuais, porém não foram 

encontradas variações médias significativas no desempenho de testes contrarrelógios 

que foram realizados com menos de trinta minutos de duração vs. testes com 

durações superiores a trinta minutos (>30min:2,01 ± 1,92%; <30min: 2,37 ± 2,8%). A 

ausência de um efeito de interferência (tempo da prova x aumento da performance 
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com o usa da cafeína) frente aos achados de SHEN et al. (2019), pode ser parcial 

e/ou totalmente influenciado pelo fracionamento da dosagem de cafeína realizada nos 

estudos incluídos na meta-análise publicada em 2019. Esta hipótese parecer ser 

viável, uma vez que na meta-análise  de SHEN et al. (2019)  inclui-se estudos que 

realizaram o fracionamento da dosagem de cafeína em diferentes momentos do teste 

aeróbico realizado (principalmente entre testes com duração superior a 30 minutos), 

enquanto esta presente meta-análise apenas incluiu estudos que realizaram a 

administração da cafeína apenas previamente aos testes de performance realizados.  

Nesse contexto, conforme já evidênciado por revisão sistemática realizada por GANIO 

et al. (2009), a cafeína apresenta maiores efeitos ergogênicos, em testes 

contrarrelógios aeróbicos, a partir de seu consumo de forma fracionada, quando 

comparado apenas ao seu consumo agudo prévio.  

 Quanto ao principal mecanismo de ação da cafeína (SNC), este presente 

estudo não observou uma documentação clara de que possa ocorrer mudanças da 

percepção subjetiva de esforço entre as diferentes dosagens de cafeína aplicadas 

(DESBROW et al, 2012; GUEST et al., 2018; GUEST et al., 2020; HANSON, et al., 

2019; SKINNER, et al., 2010). Uma vez que a maior parte dos estudos tenham 

relatado mudanças positivas na performance proposta, apresentando valores de 

percepção de esforço similares (ou, levemente, reduzidas para ambas as dosagens), 

uma ausência do efeito ou, ao menos, uma ´´paridade de efeito´´ entre as diferentes 

dosagens pode ser apontada para a percepção de esforço percebido em testes 

contrarrelógios. Uma maior clareza sobre os efeitos de diferentes dosagens de cafeína 

no SNC e na performance aeróbica ainda precisa ser melhor investigada, uma vez 

que existem evidências disponíveis apontando que o efeito da cafeína na cognição 

poderia ser alcançado, em seus ´´níveis máximos´´, a partir da utilização de baixas 

dosagens da substância (3mg.kg-1) entre seres humanos (ZHANG et al., 2020) e que, 

em tese, a cafeína teria capacidade de se conectar aos receptores de adenosina A1 

do SNC entre dosagens moderadas (até 4,3 mg/kg) de uma forma mais expressiva 

(ELMENHORST et al., 2012). Nesse panorama, mesmo que muitos estudos desta 

revisão não tenham aferido a percepção de esforço (ou, infelizmente, não forneceram 

numericamente os seus dados), nós identificamos que a percepção de esforço físico 

média (numericamente reportadas), apresentaram incrementos pequenos e, 

ligeiramente mais pronunciados, na baixa dosagem de cafeína (CAF≤3mg.kg-1: 15,78 ± 
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1,07 vs. PLA≤3mg.kg-1: 15,9 ± 1,12; CAF3,1-6mg.kg-1:16,4 ±1,34 vs. PLA3,1-6mg.kg-1: 16,38 ± 

1,38). 

 Em complemento aos testes contrarrelógios realizados, outro grande achado 

desta presente revisão relaciona-se ao efeito dos tratamentos com a cafeína em testes 

até a exaustão. A esse respeito, o baixo número trabalhos (N=2) impossibilitou a 

elucidação dos efeitos da utilização da cafeína em tetes até a exaustão com a 

administração de baixas dosagens da substância (ETM: 1,31; Intervalo de Confiança 

a 95% [IC95%] = -0,75 a 3,37; p=0,21), caracterizando, assim, efeitos insignificativos. 

Já entre dosagens moderadas, o efeito do consumo de cafeína promoveu uma 

prorrogação da exaustão física em 20,81 ± 14,92%, representado um grande poder 

de efeito de sua suplementação (ETM: 0,85; Intervalo de Confiança a 95% [IC95%] = 

0,52 a 1,18; p=0,0001). Por fim, tratamentos com altas dosagens de cafeína (>6mg.kg-

1) favoreceram aumentos, ainda mais acentuados, no desempenho até a exaustão 

(28,3 ± 14,58%) com um poder de efeito mais expressivo (ETM: 1,49; Intervalo de 

Confiança a 95% [IC95%] = 0,95 a 2,04; p=0,0001).  

            Em destaque, nossa meta-análise aponta que a utilização de dosagens 

moderadas de cafeína (3,1-6mg.kg-1) apresentam um efeito ergogênico mais 

expressivo entre testes até a exaustão (20,81 ± 14,92%), quando comparado a testes 

contrarrelógios (2,2 ± 2,65%).  O único dado similar na literatura acadêmica 

relacionada foi reportado em meta-análise realizada por  DOHERTY; SMITH (2004), 

onde a análise de estudos com amplas dosagens  da cafeína (3-13mg.kg-1) induziram 

incrementos de ≈24 %  na tolerância dos testes até a exaustão realizados (ETM: 0,68 

± 0.42; Intervalo de Confiança a 95% [IC95%] = 0,53 a 0,84), enquanto a análise de 

tratamentos com dosagens moderadas da substância proporcionaram aumentos na 

performance de aprox. 2% entre nos testes contrarrelógios (ETM: 0.28 ± 0.160; 

Intervalo de Confiança a 95% [IC95%] = 0.8 a 0.47). Uma vez que testes até a 

exaustão tentem a se beneficiar em maior proporção do uso prévio da cafeína, sendo 

realizados quase que exclusivamente em um ambiente laboratorial (possuem menor 

validade ecológica, porém são mais controlados), é extremamente importante que 

estudos futuros explorem os efeitos e/ou os possíveis mecanismos de ação da cafeína 

na performance aeróbica a partir deste modelo de exercício. Para a percepção de 

esforço percebido em testes até a exaustão, apenas 1 estudo que utilizou altas 

dosagens de cafeína informou seus valores numéricos (ALVES et al., 1995), 
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inviabilizando análises mais aprofundadas por falta de dados na literatura acadêmica 

atual. Já entre os estudos envolvendo testes até a exaustão e dosagens moderadas  

o esforço percebido médio foi similar, porém, ligeiramente favorável para uma redução 

da percepção de esforço entre o grupo tratado com cafeína, frente ao seu respectivo 

grupo placebo (CAF3,1-6mg.kg-1: 15,56 ± 1,56 vs. PLA3,1-6mg.kg-1: 16,11 ± 1,48). 

 Quanto ao efeito ´´dose-resposta´´ da cafeína em testes até a exaustão, foi 

apontado que os benefícios máximos da cafeína aparentemente podem ser atingidos  

entre baixas dosagens em muitos indivíduos (PASMAN et al., 1995; GRAHAM; 

SPRIET, 1995). No estudo realizado por GRAHAM; SPRIET (1995), 8 ciclistas muito 

treinados  realizaram testes até a exaustão (a 85% VO2max), após a ingestão de 

placebo, baixas dosagens de cafeína (3mg.kg-1), moderadas dosagens de cafeína 

(6mg.kg-1) ou altas dosagens de cafeína (9mg.kg-1). No estudo (GRAHAM; SPRIET, 

1995) , por mais que o aumento da dosagem de cafeína fosse capaz de elevar os 

níveis de noroepinefrina de uma forma dose-dependente, os melhores efeitos na 

performance foram obtidos com o uso de baixas dosagens de cafeína quando 

comparado ao grupo controle (baixas dosagens: +22,9%; dosagens moderadas: 

+21,9%; altas dosagens: +10,9%). Em complemento, no estudo realizado por 

PASMAN et al. (1995) comparou o efeito de uma suplementação controle, ao uso de 

dosagens moderadas de cafeína (5mg.kg-1) e altas dosagens de cafeína (9mg.kg-1 e 

13mg.kg-1) a partir de testes de ciclismo até a exaustão (a 80% Wmax), indicando que 

o tratamento com todas as dosagens de cafeína apresentaram efeitos ergogênicos 

similares na performance até a exaustão, quando comparado a condição placebo 

(+23,4%; +25,5%; +23,4%). Sendo que, 4/9 ciclistas realizaram a sua melhor 

performance ao utilizar a maior dosagem de cafeína administrada (13mg.kg-1) e 1/9 

dos ciclistas apresentou o seu melhor tempo com a menor dosagem do estimulante 

administrada (5mg.kg-1).  

 Aparentemente, a cafeína parece ter um potencial ergogênico em altas 

dosagens para alguns indivíduos postos em testes até a exaustão, porém outros 

relatam sintomas colaterais indesejáveis para o contexto esportivo com a elevação da 

dosagem (PASMAN et al., 1995; DE SOUZA et al., 2022). É prudente salientar, que 

os mecanismos comumente relacionados à exaustão dos testes de tolerância de 

ciclismos são amplamente discutidos, podendo envolver o aumento de íons [H +] e 

redução da velocidade de encurtamento da fibra muscular, a falha e/ou diminuição da 



 
71 

 
liberação de Ca 2+,  o aumento da percepção de esforço perecido e/ou diminuição da 

taxa de oxigenação cerebral (DOHERTY; SMITH, 2005; MCKENNA; HARGREAVES, 

2008). 

 Embora as causas por trás dos efeitos fisiológicos da cafeína entre testes 

contrarrelógios não sejam claras, muito menos as causas do porque a suplementação 

de cafeína proporciona melhoras mais pronunciadas na performance de testes até a 

exaustão, existem mecanismos de ação da cafeína que são amplamente discutidos. 

Dentre eles, o aumento do poder de contração das fibras musculares por uma maior 

liberação de cálcio iônico do retículo sarcoplasmático (KLEIN; SIMON; SCHNEIDER, 

1990; VON RUDEN; NEHER, 1993), a preservação do glicogênio muscular através 

da inibição de fosfodiesterase e/ou pelo aumento da captação de glicose sanguínea 

(GRAHAM; SPRIET, 1991; CRUZ et al., 2015; LOUREIRO et al., 2021; PEDERSEN 

et al., 2008), e, como mais aceito, a ação da cafeína nos receptores de adenosina A1 

e A2 do Sistema Nervoso Central (SNC), diminuindo a percepção do esforço físico 

realizado (dor) e aumentando o estado de alerta (DALY, BUTTS-LAMB, PADGETT, 

1983; LAURENT et al., 2000; LEE, 2019. MCLELLAN, CALDWELL, LIEBERMAN, 

2016), poderiam totalmente (ou parcialmente) ser mecanismos responsáveis pelo 

aumento no desempenho esportivo aeróbico após a ingestão da cafeína entre suas 

diferentes dosagens. 

           No sistema nervoso central, existem evidências que baixas dosagens de 

cafeína (0,5-3mg.kg-1) tem a capacidade de aumentar o estado de alerta, vigilância, 

atenção, além de reduzir o tempo de reação e elevar a atenção entre seres humanos, 

com algumas pesquisas apontando de que o uso de baixas dosagens de cafeína (2-

3mg.kg-1) é capaz de promover a melhora da performance de testes contrarrelógio em 

determinadas condições, bem como proporcionar a redução da percepção de esforço 

físico realizado (MCLELLAN, CALDWELL; LIEBERMAN, 2016; SPRIET, 2014). 

Fisiologicamente, os mecanismos por trás da maior parte dos efeitos da cafeína no 

SNC relacionam-se, principalmente, a capacidade da cafeína (e de seus metabólitos 

secundários) se ligarem nos receptores de adenosina do tipo A1 (impedindo a ação 

moduladora/reguladora da adenosina sobre a dopamina) e, secundariamente, 

induzindo a inibição de enzimas fosfodiesterases (PDEs) – aumento dos níveis dos 

hormônios adrenérgicos (epinefrina e noroepinefrina), como os níveis de dopamina no 

SNC (CONNELL et al., 2017; FERRÉ, 2008; LEE et al., 2019). Em tese, esse 
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mecanismo de ação poderia favorecer o aumento da performance aeróbica, 

principalmente, entre dosagens reduzidas da substância - com melhorias improváveis 

a partir da utilização de altas dosagens de cafeína (>6mg.kg-1) (CONNELL et al., 2017; 

FERRÉ, 2008; LEE et al., 2019; MARTINS et al., 2020). 

           Dentre os mecanismos periféricos que podem, em parte, se relacionar aos 

efeitos mais proeminentes da cafeína entre testes até a exaustão em altas dosagens 

(>6mg.kg-1), se destaca tanto o possível efeito da cafeína no aumento da mobilização 

e oxidação de lipídios de forma dose-dependente (COLLADO-MATEO et al., 2020; DE 

OLIVEIRA CRUZ, et al., 2015; MCNAUGHTON et al., 2008.) como por meio de uma 

melhor eficiência na manutenção da glicose no tecido muscular a partir do uso de altas 

dosagens da substância (8mg.kg-1) (LOUREIRO; REIS; DA COSTA, 2018; 

LOUREIRO et al., 2021; PEDERSEN, et al., 2008). Para estes casos, treinamentos 

até a exaustão, realizados abaixo da máxima fase estável de lactato (ou entre 

indivíduos mais treinados), hipoteticamente poderiam proporcionar maiores 

incrementos da performance aeróbica através da utilização da cafeína e da redução 

da produção de íons [H+] no tecido muscular (que é um supressor fisiológico natural 

do endereçamento e da oxidação de ácidos graxos livres pelo tecido muscular). 

Estudos futuros devem testar essa hipótese, visando melhores direcionamentos. 

        Como um todo, nossos resultados apresentam alguns pontos de atenção 

mediante a limitações do corpo literário atual, relacionado aos efeitos da cafeína na 

performance aeróbica e que devem ser salientadas para comparações (ou 

fundamentações) a estudos futuros. Primeiramente, por mais que esta meta-análise 

tenha estudos que investigaram o uso da cafeína em diferentes exercícios físicos 

realizados (como remo, natação, corrida e ciclismo) mais de 73% dos artigos 

analisados realizaram testes de ciclismo, tipo de exercício em que, aparentemente, a 

cafeína apresenta maiores efeitos ergogênicos (DOHERTY; SMITH, 2004; GRAHAM; 

SPRIET, 1991; GANIO et al., 2009). Além disso, a amostra da literatura acadêmica 

atual é majoritariamente masculina, sendo que apenas 9,07% e 5,7% dos 

participantes incluídos nesta presente meta-análise foram do sexo feminino 

respectivamente entre os testes contrarrelógios e os testes de tolerância realizados. 

Por fim, vale salientar que atualmente existe a ausência de artigos randomizados, 

controlados e duplo-cegos e que se preocuparam em aferir a mudança da 

performance aeróbica através da mensuração do tempo de prova realizado com altas 
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dosagens de cafeína (>6mg.kg-1) em testes contrarrelógios, bem como com o uso de 

suas dosagens reduzidas (≤3mg.kg-1) em protocolos de tolerância ao exercício em 

testes com característica aeróbica. Isso, em parte, limita a compreensão sobre o 

possível efeito ´´dose-resposta´´ que a cafeína poderia promover no tempo de prova 

dos exercícios aeróbicos investigados. Apesar desses aspectos, é reforçado que a 

literatura envolvendo o uso da cafeína em exercícios aeróbicos apresenta em grande 

número de estudos de qualidade boa a excelente, possibilitando uma consistente 

constatação dos efeitos ergogênicos da cafeína na performance aeróbica de testes 

contrarrelógios e testes até a exaustão. Até onde sabemos, esta é a primeira meta-

análise realizada que indica a efetividade do uso de baixas dosagens de cafeína 

(≤3mg.kg-1) para o aumento da performance de testes contrarrelógios. 

 

8. CONCLUSÃO 
         Em resumo, nossos achados mostram que o uso prévio da cafeína promove 

melhoras similares na performance de testes contrarrelógios com a utilização de 

baixas (≤3mg.kg-1) e moderadas (3,1-6mg.kg-1) dosagens (2,28 ± 2,02% vs. 2,2 ± 

2,65%). Além disso, foi constatado que o consumo de dosagens moderadas de 

cafeína (3,1-6mg.kg-1) apresentam um efeito ergogênico muito mais pronunciado sob 

o desempenho de testes aeróbicos até a exaustão (20,81 ± 14,92%), quando 

comparados aos seus efeitos em testes contrarrelógios (2,2 ± 2,65%). Por fim, 

constatamos que a utilização de altas dosagens de cafeína (>6mg.kg-1), em testes até 

a exaustão, parece exercer uma tendência do aumento do efeito ergogênico 

desencadeado pela substância (28,3 ± 14,58%), quando comparado ao efeito 

identificado entre os estudos que investigaram a utilização de dosagens moderadas 

(20,81 ± 14,92%). Não estão claros os mecanismos fisiológicos por trás dessas 

variações. 
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