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RESUMO  
 

 
 
Devido à utilização da cafeína como suplemento por atletas; sua relação com o estresse 
oxidativo gerado pelo exercício físico; e do alto consumo de café no Brasil, de sua 
importância como fonte de compostos bioativos na dieta, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar se a suplementação de cafeína influencia na performance física de ratas 
submetidas ao treinamento físico e sua relação com o estresse oxidativo. Para isso, 
foram realizados 2 experimentos, sendo o primeiro realizado com 40 ratas da linhagem 
Fischer, divididas em 4 grupos com 10 animais cada. Os grupos foram: C-controle, 
CC-controle+cafeína, T-treinado, TC-treinado+cafeína. Os animais dos grupos C e T 
receberam dieta AIN-93M e os animais dos grupos CC e TC, dieta AIN-93M + cafeína 
(12 mg/Kg/dia). No segundo experimento, foram utilizadas 28 ratas, sendo divididas 
nos mesmos 4 grupos com 7 animais cada. A dose de cafeína utilizada foi de 15 
mg/Kg/dia. Nos 2 experimentos, os animais praticaram natação 5 dias/semana, 30 
minutos/dia, durante 7 semanas e com aumento progressivo da carga, de 1 a 5% do 
peso corporal. Para os animais do 2º experimento, foram realizados dois testes de 
exaustão, sem carga. O primeiro após 30 dias de dieta suplementada ou não com 
cafeína e o segundo, no final do experimento. Esses animais foram submetidos ao teste 
do lactato, onde nadaram com carga de 7,5% do peso corporal. A ingestão alimentar, o 
ganho de peso foram monitorados semanalmente e após 7 semanas, os animais foram 
sacrificados, o sangue e os órgãos foram coletados para dosagens bioquímicas e de 
estresse oxidativo. Os resultados do primeiro experimento mostraram que os efeitos da 
cafeína foram: aumento da ingestão alimentar; elevação do peso relativo do fígado, do 
músculo gastrocnêmio, da gordura abdominal e dos níveis de PON (paraoxonase). Os 
resultados do segundo experimento mostraram que a suplementação da dieta com 
cafeína não aumentou o tempo de natação e a concentração de lactato sanguíneo não 
chegou à sua estabilização. Quanto aos seus efeitos, a cafeína foi responsável por 
elevar o ganho de peso; aumentar a massa muscular; elevar os níveis de TBARS 
(Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico) no músculo gastrocnêmio, a catalase 
no músculo sóleo e a proteína carbonilada no fígado. Quando associada ao grupo 
controle, a cafeína reduziu a proteína carbonilada no músculo gastrocnêmio e reduziu a 
atividade da catalase no fígado e rins quando associada ao grupo treinado. Além disso, 
quando associada ao grupo treinado elevou as concentrações de creatinina e glutationa 
e a atividade da catalase no coração. A adição de 12 mg de cafeína/kg na dieta de ratas 
Fischer mostrou um efeito positivo sobre a atividade da PON (paraoxonase) e a dose 
de 15 mg/kg apresentou uma ação tecido específica para as defesas antioxidantes. 
 
 
 
 
Palavras – chave: natação, glutationa, catalase, superóxido dismutase, substâncias 
reativas ao ácido tiobarbitúrico, proteínas carboniladas. 
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ABSTRACT 

 

 

Caffeine has been used as a supplement by athletes and has association with oxidative 
stress that is generated by exercise, and due the high consumption of coffee in Brazil 
and its importance as a source of bioactive compounds in the diet, the aim of this study 
was to evaluate if caffeine supplementation influences on physical performance of rats 
subjected to physical training and its association with oxidative stress. Two 
experiments were carried out. The first one used 40 female Fischer rats, divided into 4 
groups of 10 animals each. The groups were: C-control, CC-control+caffeine, T-
trained, TC-trained+caffeine. The animals in groups C and T were fed with AIN-93M 
diet and animals of CC and CT groups with AIN-93M+caffeine (12 mg/kg/day) diet. In 
the second experiment, 28 female Fischer rats were used, divided in the same groups of 
seven animals each. The caffeine level used in the diet was 15 mg/kg/day. In the two 
experiments, the animals practiced swimming 5 days/week, 30 min/day during 7 weeks 
and the load was progressively increasing from 1 to 5% of body weight. In the animals 
of the second experiment, two exhaustion tests without load were performed. The first 
test was in 30 days of diet supplemented or not with caffeine, and the second at the end 
of the experiment. These animals were submitted to the lactate testing, they swam with 
a load of 7.5% of body weight. Food intake, weight gain was monitored weekly and 
after seven weeks, the animals were sacrificed, blood and organs were collected for 
biochemical and oxidative stress assays. The results of the first experiment showed that 
the effects of caffeine were: increasing food intake, raising the relative weights of liver, 
gastrocnemius muscle, abdominal fat and levels of PON. The results of the second 
experiment showed that supplementing the caffeine in the diet did not increase the 
swimming time and blood lactate concentration did not reach its stabilization. As to its 
effects, caffeine was responsible for raising the weight gain, increase muscle mass, 
increase levels of TBARS in the gastrocnemius muscle, catalase in the soleus muscle 
and protein carbonyl in the liver. When associated to the control group, caffeine 
reduced the protein carbonyl in gastrocnemius muscle and as well as the activity of 
catalase in the liver and kidneys when associated with the trained group. Moreover, 
when associated with the trained group increased creatinine concentrations and 
glutathione and catalase activity in the heart. The addition of 12 mg caffeine/kg in the 
diet of female Fischer rats showed a positive effect on the activity of PON and addition 
of 15 mg/kg showed an response tissue-specific in the antioxidant defenses. 
 
 
 
 
 
 
 
Key - words: swimming, glutathione, catalase, superoxide dismutase, thiobarbituric 
acid reactive substances, protein carbonyls. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico que tem cercado o esporte, 

sobretudo ao longo das duas últimas décadas, tem atraído inúmeros pesquisadores para 

investigar a eficiência de diferentes agentes ergogênicos que possam contribuir para a 

melhoria do desempenho físico. Assim, a possível eficiência ergogênica de inúmeros 

recursos em aprimorar o desempenho físico ou atenuar os mecanismos geradores de 

fadiga tem sido amplamente estudada (THEIN; THEIN; LANDRY, 1995). 

A fadiga é apontada como fator limitante da performance atlética e constitui um 

fenômeno complexo ou até mesmo um conjunto de fenômenos de interação simultânea 

com diferentes graus de influência, dependendo da natureza do exercício físico 

(DAVIS; BAILEY, 1997). 

Os principais efeitos desejáveis obtidos com o uso de suplementos incluem 

aumento das reservas energéticas, aumento da mobilização de substratos para os 

músculos ativos durante os exercícios físicos, aumento do anabolismo protéico, 

diminuição da percepção subjetiva de esforço e reposição hidroeletrolítica adequada 

(WILLIAMS, 1996).  

Atletas e praticantes de atividade física apresentam um elevado consumo de 

suplementos nutricionais com os objetivos de melhorar a performance e ganhar massa 

muscular. Entre esses suplementos, destaca-se a cafeína, que é a substância psicoativa 

mais consumida no mundo, na forma de bebidas como café, chás, refrigerantes a base 

de cola e alimentos como o chocolate. A cafeína é a principal xantina encontrada no 

chá. Os níveis de cafeína nos alimentos variam significativamente, sendo que o café 

contém mais cafeína, e o chá contém quantidades intermediárias (LIEBERMAN, 2003). 

A cafeína, embora não apresente qualquer valor nutricional tem sido considerada 

um ergogênico natural por estar presente em vários produtos alimentícios 

comercializados e consumidos diariamente (SPRIET, 1995). 

Ingestão moderada de cafeína não representa riscos para a saúde. Segundo 

BONITA et al., 2007, o consumo diário de até 1000 mg de cafeína não representa 

riscos para a saúde humana. 

A contração do músculo esquelético gera radicais livres e em exercícios 

prolongados e intensos pode resultar em dano oxidativo aos constituintes celulares 

(ALESSIO; GOLDFARB; CUTLER, 1988; DUTHIE et al., 1990). O músculo é 
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conhecido por gerar radicais livres, especialmente durante a contração e o exercício 

físico (RISTOW et al., 2009). 

Durante o exercício físico, ocorrem várias reações químicas que levam à 

formação de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO). Para proteger os tecidos e órgãos 

contra os danos causados pelas ERO produzidos durante o exercício físico, as enzimas 

antioxidantes como superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa 

peroxidase/redutase (GPx/GR) parecem responder de maneira adaptativa, elevando suas 

atividades nos tecidos e órgãos de indivíduos treinados (AVULA; FERNANDES, 

1999). 

No estudo de Ramires e Ji (2001), avaliando uma possível interação entre o 

treinamento físico e uma dieta antioxidante, verificaram que apesar do treinamento 

físico aeróbio e a suplementação com antioxidante independentemente contribuírem 

para aumentar a capacidade da reserva antioxidante endógena e proteger contra a lesão 

oxidativa, além disso a combinação destes dois meios pode promover um benefício 

adicional a esta proteção. Isto parece ser devido a dois fatores: a) treinamento físico 

melhora a perfusão sanguínea muscular e cardíaca e facilita o transporte e a 

incorporação de antioxidantes aos tecidos e b) o treinamento físico pode ativar ou 

induzir enzimas chaves envolvidas na biossíntese de antioxidantes. 

Segundo Azam et al. (2003), cafeína e seus produtos do catabolismo teobromina 

e xantina exibem propriedades antioxidantes. Esses 3 compostos provaram ser capazes 

de se ligarem e reduzirem o Cu+2 a Cu+1, levando a geração de radicais de oxigênio. No 

entanto, tal atividade requer uma concentração relativamente elevada dos compostos e 

íons cobre. Segundo esses autores a cafeína e seus metabólitos podem contribuir para 

propriedades antioxidantes e quimiopreventivas em bebidas com cafeína, como o chá. 

Considerando que a cafeína está presente no café, chá, chocolates, refrigerantes 

à base de cafeína ou medicamentos, pode-se dizer que cerca de 80% da população geral 

faz uso dessa substância diariamente, embora seja muito difícil quantificar seu 

consumo. Nas últimas décadas, devido ao aumento do consumo de refrigerantes do tipo 

cola, tem crescido o consumo de cafeína, sobretudo entre os adolescentes (STRAIN; 

GRIFFITHS, 2000).  

Tendo em vista a utilização de suplementos, como a cafeína, por atletas; a 

relação da cafeína com o estresse oxidativo gerado pelo exercício físico; o alto consumo 

de café no Brasil, de sua importância como fonte de compostos bioativos na dieta; com 

este trabalho objetivou-se avaliar se a suplementação de cafeína melhora a performance 
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física de ratas Fischer em treinamento físico (natação), com carga e se o mecanismo 

responsável por este efeito tem relação com o estresse oxidativo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Suplementos  

 

Os suplementos são amplamente usados no esporte. Segundo Maughan (1999), 

os suplementos nutricionais podem ser agrupados em quatro categorias: suplementos 

que influenciam o metabolismo energético (creatina, carnitina, bicarbonato e cafeína); 

suplementos que aumentam a massa muscular (proteína, aminoácidos essenciais, cromo, 

β-hidroxi-β-metilbutirato); suplementos que melhoram a saúde em geral (glutamina e os 

nutrientes antioxidantes) e outros compostos (que incluem uma série de compostos sem 

comprovação científica de efeito ergogênico como ginseng, geléia real, pólen de abelha, 

ácido pangâmico, alguns minerais (Zn, Mg, Mn) e vitaminas do complexo B). 

Entre os suplementos utilizados por praticantes de atividade física e atletas, está 

a cafeína. A Agência Mundial Antidoping (WADA) instituiu em 2003, o Código 

Mundial Antidoping, a fim de criar um padrão universal no qual a cafeína fizesse parte 

da Lista de Métodos e Substâncias Proibidas, entretanto a partir de 2004 esta substância 

foi retirada da lista (STRIEGEL et al., 2005). Em 2006, a cafeína foi incluída no 

Programa de Vigilância do Código Mundial Antidoping de forma que a WADA pudesse 

detectar padrões de utilização indevida, mesmo não sendo considerada substância 

proibida. Em 2008, a WADA incluiu a cafeína na lista de substâncias do Programa de 

Monitoramento, vigorando em 2012. Dessa forma, a cafeína não é considerada uma 

substância proibida (WADA, 2012). 

 

2.2. Cafeína 

 

A cafeína (1,3,7-trimetilxantina) é um derivado da xantina, quimicamente 

relacionada com teofilina (1,3-dimetilxantina) e teobromina (3,7-dimetilxantina). A 

teofilina e a teobromina são duas dimetilxantinas, com dois grupos metil, em contraste 

com a cafeína que possui três (Figura 1). A cafeína apresenta ponto de fusão de 238 ºC e 

ponto de ebulição de 178 ºC. Sublima sem que se decomponha termicamente e é solúvel 

na água embora com hidrofobicidade suficiente para atravessar as membranas 

biológicas. A sua densidade é de 1,23 e apresenta uma volatilidade de 0,5 %. Apresenta 

pH 6,9 em uma solução a 1 % (RANG; DALE, 2011). 
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Figura 1 - Fórmulas estruturais da xantina e de seus três derivados naturais (adaptado 
de Rang e Dale, 2011). 
 
 

As metilxantinas são alcalóides que se diferenciam pela potência de suas ações 

farmacológicas sobre o Sistema Nervoso Central (SNC), tendo a capacidade de chegar à 

corrente sanguínea e atingir o córtex cerebral (RANG; DALE, 2011).  

Segundo Hullemann e Metz (1982), a utilização da cafeína no mundo esportivo 

tornou-se evidente a partir da metade do século XIX, mais especificamente na primeira 

edição da “corrida de seis dias”, em 1879, quando os participantes de várias 

nacionalidades utilizaram diversos produtos estimulantes, dentre os quais compostos à 

base desta substância, a fim de suportar o grande esforço requerido. 

A cafeína é um estimulante do SNC e por isso vem sendo utilizada com grande 

frequência, particularmente por atletas, como substância ergogênica. Sua utilização é 

feita antes da realização de exercícios físicos, pois melhora a circulação sanguínea e o 

funcionamento cardíaco. Isto poderia melhorar a performance, poupar glicogênio e 

facilitar a liberação de cálcio, estimulando, assim, a contração muscular, levando a uma 

maior resistência ao processo de instalação da fadiga (SPRIET, 1995). 

A cafeína é encontrada em diversos alimentos populares consumidos 

diariamente, tais como o café, chás, cacau, guaraná, chocolate, refrigerantes e 

energéticos (SLAVIN; JOENSEN, 1995). Esta também pode ser encontrada em alguns 
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medicamentos como agente antagonizador do efeito calmante de certos fármacos 

(SINCLAIR; GEIGER, 2000). O conteúdo de cafeína nos alimentos pode ser 

visualizado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Conteúdo de cafeína em alimentos populares, bebidas, refrigerantes e 
energéticos (adaptado de Slavin e Joensen, 1995). 
 

 

 

Mesmo quando ingerida em baixa dosagem (2mg/kg), a cafeína provoca um 

aumento do estado de vigília, diminuição da sonolência, alívio da fadiga, aumento da 

frequência respiratória, aumento da liberação de catecolaminas e modificação do 

metabolismo da glicose (NAWROT; JORDAN; EASTWOOD, 2003). 

A cafeína é uma substância capaz de excitar ou restaurar as funções cerebrais e 

bulbares sem, contudo, ser considerada uma droga terapêutica, sendo comumente 
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utilizada e livremente comercializada por apresentar uma baixa capacidade de indução à 

dependência (RANG; DALE, 2011). 

No SNC mais especificamente no Sistema Nervoso Autônomo (SNA), a 

adenosina, um neurotransmissor natural, ao liga-se aos seus receptores (A1 e A2), 

diminui a atividade neuronal, dilata os vasos sanguíneos, reduz a frequência cardíaca, a 

pressão sanguínea e a temperatura corporal. A cafeína age diminuindo a transmissão de 

adenosina no cérebro. A cafeína devido às semelhanças estruturais com a adenosina 

liga-se aos receptores de adenosina, no entanto, não diminui a atividade das células 

como a adenosina o faz. Isso leva a um aumento da atividade celular exercendo um 

efeito antagônico nos receptores centrais de adenosina (FISONE; BORGKVIST; 

USIELLO, 2004). A cafeína causa a constrição dos vasos sanguíneos cerebrais, pois 

bloqueia a ação dilatadora da adenosina (MANDEL, 2002). 

A administração de cafeína pode ser feita pelas vias intraperitoneal, subcutânea 

ou intramuscular, por supositórios ou por via oral (SINCLAIR; GEIGER, 2000). Sua 

ação pode atingir todos os tecidos, uma vez que sua distribuição pelo organismo é feita 

pela corrente sanguínea, sendo posteriormente degradada na forma de co-produtos e 

excretada pela urina (CLARKSON, 1993; SPRIET, 1995). A biotransformação da 

cafeína ocorre em maior proporção no fígado, no qual existe maior concentração do 

citocromo P4501A2, enzima responsável pelo metabolismo dessa substância 

(SINCLAIR; GEIGER, 2000). O grupo metil é removido das posições 1 e 7 e essa 

reação é catalisada pela citocromo P4501A2, formando três grupos metilxantina 

(FERDHOLM, 1985). Em humanos, a maior parte do metabolismo da cafeína ocorre 

pela mudança na posição dos grupos metil 1,3,7 possibilitando predominância (84%) na 

forma de paraxantina (1,7-dimetilxantina), seguida de teofilina (1,3-dimetilxantina) e de 

teobromina (3,7-dimetilxantina) (SINCLAIR; GEIGER, 2000). 

A cafeína induz a diurese e isto ocorre devido a sua ação nos túbulos renais, 

bloqueando ou inibindo a reabsorção de solutos, o que resulta em um maior volume de 

água excretado pela urina. Entretanto, durante o exercício esse efeito é atenuado devido 

ao aumento da liberação de catecolaminas que estimulam a reabsorção de solutos e, 

consequentemente, uma maior retenção de água pelos rins (WEMPLE; LAMB; 

MCKEEVER, 1997). 

A cafeína é uma substância lipossolúvel absorvida de modo rápido e eficiente 

via administração oral, através do trato gastrointestinal com aproximadamente 100% de 

biodisponibilidade, alcançando um pico de concentração máxima na corrente sanguínea 
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após 30 a 120 minutos de sua ingestão (SINCLAIR; GEIGER, 2000; BRAGA; ALVES, 

2000). 

Acheson et al. (2004) avaliaram o turnover de ácidos graxos livres e a oxidação 

de lipídeos em mulheres saudáveis, 90 minutos antes e 240 minutos depois da ingestão 

de 10 mg de cafeína/kg de peso corporal. Os autores observaram que a ingestão de 

cafeína dobrou o turnover de lipídeos, dos quais 24% foram oxidados e 76% foram 

reciclados. A maior parte dos efeitos da cafeína é mediada pelo Sistema Nervoso 

Simpático (SNS). O efeito da cafeína na mobilização dos lipídeos em condições de 

repouso pode ser interpretado de 2 formas: mobilização de lipídeos por si só é 

insuficiente para conduzir a oxidação dos lipídeos ou grandes elevações no turnover de 

lipídeos resultam em pequenas elevações na oxidação de lipídeos. 

 

2.3. Cafeína e Exercício físico 

 

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

podem desencadear alterações metabólicas e fisiológicas, resultando na melhoria do 

desempenho atlético. Todavia, seu efeito ergogênico é ainda controverso, visto que 

aparentemente outros mecanismos podem estar associados à sua ação durante diferentes 

tipos de exercício físico (ALTIMARI et al., 2001). 

Segundo Spriet (1995), existem pelo menos três teorias que podem tentar 

explicar o efeito ergogênico da cafeína durante o exercício físico. A primeira envolve o 

efeito direto da cafeína no SNC, afetando a percepção subjetiva de esforço e/ou a 

propagação dos sinais neurais entre o cérebro e a junção neuromuscular. Acredita-se 

que a ação estimulante da cafeína no SNC envolva a estimulação do SNS, aumentando a 

liberação e, consequentemente, a ação das catecolaminas.  

Os neurotransmissores mais associados às ações da cafeína incluem dopamina, 

GABA (ácido gama-aminobutírico) e serotonina. A dopamina é importante no controle 

da locomoção, estando associada a um melhor desempenho físico; os efeitos da cafeína 

podem ser mediados por meio do aumento do estímulo dopaminérgico. A cafeína pode 

diminuir o GABAA, principal neurotransmissor inibitório no SNC, mas este efeito só 

acontece em concentrações muito altas, sendo este mecanismo de importância limitada 

nas provas de resistência. Um aumento da relação triptofano/BCAA (aminoácidos de 

cadeia ramificada) durante exercícios de longa duração pode aumentar os níveis de 

serotonina cerebral, contribuindo para a fadiga. A cafeína pode diminuir a serotonina e 
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remover o fator fadiga, diminuindo o metabolismo de BCAA e a relação 

triptofano/BCAA (TIRAPEGUI, 2005). 

A segunda teoria pressupõe o efeito direto da cafeína sobre co-produtos do 

músculo esquelético (SINCLAIR; GEIGER, 2000; SPRIET, 1995). As possibilidades 

incluem: 

a) alteração de íons, particularmente sódio e potássio. A cafeína influencia na regulação 

das concentrações de K+ no meio extra e intracelular, mantendo concentrações altas no 

meio intracelular e baixas no meio extracelular, o que contribui para o retardamento da 

fadiga. Concentrações de K+ no plasma ajudam a manter a excitabilidade das 

membranas celulares, nos músculos contráteis (LINDINGER; GRAHAM; SPRIET, 

1993); 

b) inibição da enzima fosfodiesterase (PDE), responsável pela degradação do mediador 

químico intracelular, adenosina monofosfato cíclica (AMPc), possibilitando um 

aumento do tempo de meia vida do AMPc e levando a um aumento da lipólise 

(TARNOPOLSKY et al., 1989); 

c) efeito direto sobre a regulação metabólica de enzimas semelhantes às fosforilases 

(PHOS); 

d) aumento na mobilização de cálcio através do retículo sarcoplasmático, o qual 

contribui para a potencialização da contração muscular. A cafeína reduz o limiar de 

excitabilidade e prolonga a duração do período ativo da contração muscular in vitro, por 

aumentar a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma e por 

inibir o mecanismo de recaptação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, tornando o 

íon Ca+ mais disponível para a contração muscular. O aumento da força da contração 

muscular, induzido pela cafeína, está relacionado ao aumento na concentração 

intracelular de cálcio e a uma maior sensibilidade das miofibrilas (actina e miosina) ao 

cálcio causada pela cafeína (NEHLIG; DEBRY, 1994). 

A terceira teoria diz respeito ao aumento na oxidação das gorduras e redução na 

oxidação de carboidratos. Acredita-se que a cafeína gere um aumento na mobilização 

dos ácidos graxos livres dos tecidos e/ou nos estoques intramusculares, aumentando a 

oxidação da gordura muscular e reduzindo a oxidação de carboidratos (SINCLAIR; 

GEIGER, 2000). 

Há um consenso em relação ao efeito da cafeína na “economia” de glicogênio 

nos exercícios de longa duração. No entanto, este mecanismo é controverso e 

possivelmente não está relacionado ao aumento de níveis plasmáticos de ácidos graxos 
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livres por si. Já foi evidenciado que o efeito da cafeína na conservação de glicogênio e 

no aumento da oxidação de gorduras ocorre efetivamente nos primeiros 15 minutos de 

exercício e, provavelmente, independe da liberação de epinefrina das glândulas supra-

renais. A paraxantina é o principal produto de biotransformação da cafeína, que 

mimetiza seus efeitos com relação aos ácidos graxos livres. A cafeína é um antagonista 

dos receptores de adenosina, porque sua estrutura é similar à adenosina e pode interagir 

com receptores celulares (A1, A2A, A2B e A3) causando uma variedade de efeitos no 

organismo. A ativação dos receptores A1 inibe a lipólise e ativa canais de potássio e a 

paraxantina não é um antagonista potente deste receptor. A ativação de receptores A2 

causa uma vasodilatação cerebral, periférica e uma inibição da inflamação e da 

liberação de dopamina no corpo estriado. Os níveis de adenosina endógena aumentam 

consideravelmente nos tecidos e nas células onde a demanda de energia é maior que o 

suprimento. Isso ocorre no desgaste produzido pelo exercício físico quando os níveis de 

ATP diminuem (TIRAPEGUI, 2005). 

Van Soeren e Graham (1998) ao investigarem o efeito da ingestão aguda de 

cafeína (6 mg/kg) em atletas recreativos (andavam de bicicleta ou corriam) e 

consumiam habitualmente 761,3 mg de cafeína/dia, tendo como principal fonte o café, 

observaram que o aumento da resistência não estava relacionado ao consumo prévio de 

cafeína ou a mudanças hormonais e metabólicas. 

Em trabalho realizado por Jacobson et al. (2001) foram testados o efeito da 

ingestão de cafeína junto a carboidratos ou lipídeos no metabolismo e desempenho de 8 

praticantes de atividade física. Eles realizaram 2 horas de bicicleta ergométrica, seguido 

por levantamento de peso (7 kJ/kg). Uma hora antes dos exercícios, os indivíduos foram 

divididos em quatro grupos que receberam os seguintes tratamentos: carboidratos (2,6 

g/kg), carboidratos (2,6 g/kg) + cafeína (6 mg/kg), gordura (1,2 g/kg), gordura (1,2 

g/kg) + cafeína (6 mg/kg). A conclusão foi que a ingestão de cafeína juntamente com 

carboidratos ou lipídeos não teve nenhum efeito aditivo na utilização dos substratos ou 

no desempenho do exercício e que a ingestão de carboidratos antes do exercício 

melhorou o desempenho quando comparado à ingestão de lipídeos. 

É bem estabelecido que a ingestão de carboidratos durante exercícios 

prolongados pode postergar a fadiga e aumentar a capacidade de resistência (COGGAN; 

COYLE, 1987; SASAKI et al., 1987; BIAGGIONI et al., 1991) por manter as 

concentrações plasmáticas de glicose e altas taxas de oxidação de carboidratos no final 
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do exercício, quando os níveis de glicogênio muscular e hepático estão baixos 

(COGGAN; COYLE, 1987; COYLE et al., 1997). 

Yeo et al. (2005) realizaram um trabalho com o objetivo de investigar o efeito da 

ingestão de cafeína e glicose nas taxas de oxidação de carboidratos exógenos durante 2h 

de ciclismo, pois tem sido sugerido que a cafeína aumenta a absorção intestinal de 

glicose. Sugere-se também que ela possa diminuir a captação de glicose pelo músculo. 

Participaram do trabalho 8 ciclistas que ingeriram durante o exercício uma solução de 

glicose a 5,8%, glicose com cafeína (48 g/h + 5 mg/kg/h, respectivamente) ou somente 

água. Concluiu-se que a cafeína ingerida juntamente com a glicose aumentou a 

oxidação do carboidrato exógeno, possivelmente como resultado da maior absorção 

intestinal. 

 

2.4. Estresse oxidativo 

 

Estresse oxidativo descreve o estado celular em que o mecanismo antioxidante 

não consegue manter o equilíbrio do conteúdo de radicais livres, consequentemente, os 

constituintes celulares são rompidos e os radicais livres desencadeiam uma série de 

reações de forma descontrolada (CASTAGNE et al., 1999). 

Um radical livre é definido como qualquer espécie química que apresenta um ou 

mais elétrons não pareados, isto é, um elétron que ocupa sozinho um orbital atômico ou 

molecular (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1996). Os radicais livres podem ser 

formados quando um não radical ganha um elétron. Em sua maioria, esses radicais são 

muito instáveis (reativos) e de meia-vida curta, o que os torna potentes oxidantes 

(OLIVEIRA; RAMIRES; LANCHA JUNIOR, 2004). 

O oxigênio molecular é indispensável à vida da maioria dos organismos. 

Entretanto, considerando as características químicas e as vias metabólicas de sua 

utilização, podem ocorrer algumas reações que resultam em efeitos deletérios à própria 

vida. Este aspecto deletério não é devido ao oxigênio molecular em si, pois este tem 

baixa reatividade e não é o causador direto das lesões oxidativas. Entretanto, os 

produtos intermediários de seu metabolismo, conhecidos como Espécies Reativas de 

Oxigênio (ERRO) estão envolvidos em tipos de eventos oxidativos nas células, 

ocasionando a oxidação de estruturas celulares importantes como membranas, proteínas 

e mesmo ácidos desoxirribonucléicos (DNA) e assim causando disfunção celular 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1996). 
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Durante o metabolismo celular, a maior parte do oxigênio molecular sofre 

completa redução à água. Contudo, uma pequena parte do O2 é convertido em produtos 

parcialmente reduzidos como o radical ânion superóxido (O2
•-), peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e radical hidroxil (OH•). Essas espécies são oxidantes potentes e podem causar 

danos teciduais, sendo coletivamente chamadas de ERO (NOSCHANG, 2009). Nem 

todas as ERO são radicais livres, mas nem por isso elas deixam de ser muito reativas ou 

precursoras de outra espécie de radical, como é o caso do H2O2, que pode ser precursor 

do radical hidroxil, o qual é bastante reativo e causador de peroxidação lipídica de 

membranas, inativação de sistemas enzimáticos e quebra de ligações protéicas e de 

DNA (NEWSHOLME; LEECH, 1994). 

Os primeiros radicais livres gerados nas células são O2
•- e óxido nítrico (NO). O 

radical ânion superóxido é gerado através da redução incompleta do oxigênio no sistema 

de transporte de elétrons ou como um produto específico do sistema enzimático. Já o 

NO é gerado por uma série de enzimas específicas (NOS - óxido nítrico sintase). Ambos 

são reativos e podem facilmente reagir para formar uma série de ERO e Espécies 

Reativas de Nitrogênio (ERN). 

O radical ânion superóxido (O2
•-) é formado primeiro como um intermediário 

das reações bioquímicas. Este ânion é carregado negativamente e é relativamente 

impermeável à membrana. Ele possui uma meia-vida longa que permite difusão para o 

interior da célula e consequentemente aumenta o número de alvos potenciais. Quando 

comparado a outras espécies de radicais, que reagem rapidamente com alguns radicais 

como o NO e com alguns clusters de ferro-enxofre nas proteínas, o ânion superóxido é 

considerado relativamente não reativo (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). 

A dismutação espontânea e catalisada pela enzima SOD do O2
•- gera uma maior 

fonte de H2O2 nas células. 

 

O2
-• + O2

-• + 2H+ � H2O2 + O2 

 

O H2O2 é um componente reativo que pode gerar rapidamente radicais livres 

como o OH• em circunstâncias específicas. Ele é estável, permeável às membranas, e 

tem relativamente uma meia-vida longa dentro das células. O H2O2 é citotóxico, mas é 

considerado relativamente um fraco agente oxidante. Ele é capaz de oxidar o DNA ou 

os lipídeos diretamente, mas pode inativar algumas enzimas (HALLIWELL; 
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GUTTERIDGE, 2007). A citotoxidade do H2O2 ocorre principalmente através de sua 

capacidade de gerar radicais OH• através de reações catalisadas por metais como a 

reação de Fenton: 

 

H2O2 + Fe2+ � Fe3++ •OH + -OH 

 

Os radicais OH• são altamente reativos com um forte potencial oxidante. Esses 

radicais danificam as moléculas próximas a seu sítio de produção e devido à sua alta 

reatividade, eles não são permeáveis às membranas. Eles são potencialmente as espécies 

reativas mais prejudiciais presentes nos materiais biológicos, e sua reatividade é tal que 

é praticamente impossível confirmar que eles existem em outros organismos vivos, a 

menos que seja demonstrada a presença de produtos específicos de suas reações 

(HALLIWELL, 1995). 

A peroxidação lipídica inicia-se pelo ataque à bicamada lipídica de qualquer 

espécie suficientemente reativa para captar um átomo de hidrogênio de um metileno da 

cadeia lateral de um ácido graxo poliinsaturado, formando um radical alquila (L•) e uma 

molécula de água. O radical alquila possui um elétron desemparelhado sendo 

estabilizado por rearranjo molecular. O radical alquila reage com o oxigênio formando o 

radical peroxila (LOO•), o qual pode captar um hidrogênio alílico de outro ácido graxo, 

gerando radical lipídico (L’•) e hidroperóxido lipídico (LOOH). A reação termina com a 

formação de hidroperóxidos lipídicos (LOOH), peróxidos cíclicos ou, ainda, um 

dialdeído malônico (MDA) (DEATON; MARLIN, 2003). 

 

 

 

 Após ser iniciado, o processo torna-se autocalítico e termina somente quando se 

esgotam as reservas de ácidos graxos insaturados e oxigênio. Os principais produtos 

finais da peroxidação lipídica compreendem alcoóis, aldeídos, cetonas, ésteres e outros 

hidrocarbonetos derivados da decomposição de hidroperóxidos (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1999). 
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O MDA é um dos biomarcadores mais utilizados por ser um dos produtos 

secundários da peroxidação lipídica mais conhecido (ESTERBAUER; SCHAUR; 

ZOLLNER, 1991). Vários métodos são descritos na literatura para a avaliação da 

peroxidação lipídica (PRIOR; WU; SCHAICH, 2005; ROGINSKY; LISSI, 2005), 

como a determinação de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS). Este 

teste avalia a formação de produtos finais da peroxidação lipídica, que podem ser 

potencialmente tóxicos para outras macromoléculas celulares (ROGINSKY; LISSI, 

2005). 

O método baseia-se na reação de MDA com ácido tiobarbitúrico (TBA), 

formando um complexo colorido que pode ser quantificado por espectrofotometria ou 

por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), ambos com detecção no espectro 

visível (GROTTO et al., 2008). 

As ERO podem oxidar também as estruturas das proteínas, fazendo com que 

seus aminoácidos sejam desfragmentados (FINAUD et al., 2006). A oxidação direta das 

cadeias laterais de lisina, arginina, prolina, treonina entre outros aminoácidos formam 

derivados carbonilas. Geralmente, a carbonilação das proteínas refere-se a um processo 

que forma cetonas ou aldeídos reativos que podem reagir com 2,4 dinitrofenilhidrazina 

(DNPH) para formar hidrazonas (SUZUKI; CARINI; BUTTERFIELD, 2010). 

Sabe-se que mudanças oxidativas em proteínas essenciais podem resultar em 

perda de sua função. Proteínas carboniladas são produtos bastante estáveis. Grupos de 

proteína carbonilada reagem com 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) e várias técnicas 

têm sido desenvolvidas para detectar suas interações. Tais grupos também vêm sendo 

utilizados de forma eficaz como marcadores do estresse oxidativo (STADTMAN; 

LEVINE, 2000). 

Exercícios exaustivos induzem um aumento significativo na carbonilação de 

proteínas em tecido pulmonar (RADAK et al., 1998) e músculo esquelético, que pode 

estar relacionado a uma diminuição nos antioxidantes lipofílicos (α-tocoferol, 

ubiquinona e ubiquinol) (REZNICK et al., 1992). Um aumento na concentração de 

proteínas carboniladas nos músculos dos membros torácicos foi encontrado em resposta 

ao treinamento em ratos (PACKER, 1997). 

Outro marcador importante da oxidação das proteínas é a determinação do 

conteúdo de tióis totais. Esta técnica quantifica os níveis de sulfidrilas (SH) não 

oxidadas presentes nos aminoácidos. O grupo SH pode ser oxidado por radicais livres, 

comprometendo o funcionamento das proteínas. O sistema de defesa antioxidante regula 
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o estado redox celular dos tióis, protegendo contra a excessiva oxidação (AKSENOV; 

MARKESBERY, 2001). 

A albumina contém um total de 35 resíduos de cisteína. Desses, 34 estão 

envolvidos em ligações dissulfeto, enquanto a cisteína 34 (Cys34) permanece livre. No 

plasma, existem muitos grupos sulfidrilas e ligações dissulfeto incluindo a Cys34 da 

albumina. Em adultos saudáveis, cerca de 70-80% da Cys34 da albumina está na forma 

de sulfidrila livre; 25% da Cys34 formam ligações dissulfeto com compostos que 

possuem sulfidrilas livres, também presentes no plasma como cisteína, homocisteína ou 

glutationa e uma pequena fração da Cys34 é altamente oxidada à forma de ácido 

sulfônico ou sulfínico. Essas formas são descritas como intermediários reativos 

(HAYASHI et al., 2000). 

Albumina compreende a maior concentração de grupos tióis no pool plasmático. 

Este pool de compostos no plasma permite reações de troca de grupos tióis levando a 

formação de ligações dissulfeto, incluindo a própria albumina (JONES, 2006). 

Além das mitocôndrias, as ERO e outras espécies reativas são produzidas por 

diferentes sítios celulares e vias metabólicas, tais como peroxissomos e sistemas 

enzimáticos xantina oxidase (XO), nicotinamida dinucleotídeo fosfato reduzida oxidase 

(NADPH oxidase) e NOS (YU, 1994). 

As células e o meio intracelular possuem inúmeros elementos com função 

antioxidante que visam a proteção das células. Nesse sentido, um antioxidante consiste 

em qualquer substância que, quando presente em baixas concentrações comparadas 

àquelas de um substrato oxidável, atrasa significativamente ou ainda evita a oxidação 

deste substrato (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 1999). 

Em condições normais, o sistema de defesa antioxidante é capaz de garantir a 

manutenção do estado redox celular, isto é, promover uma eficiente eliminação das 

ERO produzidas pelo metabolismo basal e, consequentemente, proteger contra as lesões 

oxidativas desencadeadas por essas e outras espécies reativas (JI, 1995). Várias 

moléculas possuem propriedades antioxidantes e são consumidas na dieta, como 

tocoferol (vitamina E), beta-caroteno (pró-vitamina A), selênio, cobre, zinco, ácido 

ascórbico, vitamina E e glutationa reduzida (GSH), diminuindo a ação tóxica das ERO 

produzidas intra e extracelularmente. O principal sistema de defesa antioxidante é 

constituído por enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase (Cobre-zinco 

superóxido dismutase (Cu-Zn-SOD) - citosólica e extracelular, Manganês superóxido 

dismutase (Mn-SOD) - mitocondrial), catalase (CAT) (heme-enzima) e glutationa 
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redutase/ peroxidase (GR/GPX) - dependentes e não dependentes de selênio para 

decomporem, respectivamente, o O2
•-, H2O2 e lipoperóxidos (YU, 1994). 

A glutationa é um tripeptídeo constituído de glutamato, cisteína e glicina e 

possui atividade química através do grupo sulfidrila. A síntese de glutationa ocorre no 

interior das hemácias, necessitando além dos aminoácidos constituintes da molécula, 

das enzimas gama-glutamil cisteína sintetase e glutationa sintetase. A principal função 

da glutationa no interior do eritrócito é manter os grupos sulfidrilas reativos na forma 

reduzida (MEISTER; ANDERSON, 1983).  

A glutationa redutase (GR) é responsável pela regeneração da glutationa em sua 

forma reduzida (GSH), utilizada como substrato da enzima GPx (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1989). Este antioxidante é sintetizado primeiramente no fígado e 

transportado aos tecidos via circulação sanguínea. A glutationa está presente em 

quantidades milimolares na maioria das células e tecidos, sendo considerada o principal 

antioxidante não enzimático celular (MEISTER; ANDERSON, 1983) e tendo papel 

importante na proteção do músculo esquelético contra a lesão oxidativa e a fadiga 

provocada pelo exercício físico (LEEUWENBURGH; JI, 1995). Como um 

antioxidante, a GSH desempenha várias funções nas células. Em primeiro lugar, pode 

reagir diretamente com uma variedade de radicais pela doação de um átomo de 

hidrogênio (YU, 1994). Em segundo lugar, pode servir como substrato para a GPx na 

eliminação de H2O2 e hidroperóxidos orgânicos (MEISTER; ANDERSON, 1983). 

A magnitude do estresse oxidativo pode ser monitorada pela razão GSSG/GSH. 

O excesso de GSSG resulta em ambiente mais oxidante, favorecendo a formação de 

pontes dissulfeto (-SS). Esta oxidação é reversível à custa da ação de compostos 

antioxidantes, como a GSH. A membrana da hemácia contém grande número de grupos 

SH, e os agentes oxidantes podem converter estes grupos tióis (R-SH) em componentes 

dissulfeto, levando à desnaturação das proteínas da membrana (HALLIWELL, 1993). 

  

2 GSH + H2O2 � GSSG + 2 H2O 

GSSG + NADPH + H+ � NADP+ + GSH 

 

A superóxido dismutase (SOD) foi descoberta por Mccord e Fridovich em 1969 

e forma a primeira linha de defesa contra os radicais superóxidos. Essa enzima catalisa 

os radicais superóxidos para formar H2O2 e O2. A SOD age rapidamente para formar 
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H2O2 e posteriormente OH• na presença de metais de transição, enquanto O2
•- e NO 

reagem para formar peroxinitrito e outros ERN (PATTWELL et al., 2004). 

Em mamíferos, existem três isoformas da SOD (SOD1, SOD2, SOD3) e todas 

elas requerem um metal de transição redox ativo para a decomposição catalítica do O2
•- 

(SUZUKI et al., 2000; CULOTTA; YANG; O’HALLORAN, 2006). Duas das 

isoformas da SOD localizam-se no interior das células e a terceira encontra-se no 

espaço extracelular. A SOD1 requer como cofator os íons cobre e zinco e localiza-se no 

espaço intermembrana da mitocôndria. A SOD2 utiliza como cofator o manganês e 

localiza-se na matriz mitocondrial. A SOD3 requer cobre e zinco como cofator e está 

localizada no espaço extracelular (SUZUKI et al., 2000). 

Os radicais superóxidos não são altamente tóxicos e podem retirar elétrons das 

membranas biológicas ou outros componentes celulares, resultando numa cadeia de 

reações do radical. Os radicais O2
•- podem formar radicais hidroxil e reagem com NO 

para formar peroxinitrito (FRIDOVICH, 1995). 

A catalase (CAT) possui várias funções bioquímicas, mas seu principal 

propósito é catalisar a quebra de H2O2 a H2O e O2. 

 

2H2O2  � 2H2O + O2 

 

O íon ferro é requerido como cofator para o sítio ativo da enzima (KIRKMAN; 

GAETANI, 2007). Embora os substratos para CAT e GPx sejam comuns, a CAT tem 

uma afinidade menor para o H2O2 em baixas concentrações quando comparado com 

GPx (SIES, 1985). 

Apesar dessas defesas antioxidantes reduzirem os riscos de lesões oxidativas por 

ERO, os organismos podem vivenciar situações em que a proteção é insuficiente 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1989). Quando acontece um desequilíbrio entre a 

produção de ERO e defesa antioxidante, estabelece-se a situação de estresse oxidativo 

(DRÖGE, 2002). Por outro lado, se este desequilíbrio for mais intenso e duradouro, 

caracteriza-se um estresse oxidativo crônico. O desequilíbrio redox, agudo ou crônico, 

pode ser devido a uma maior produção de ERO e/ou a uma diminuição na capacidade 

da defesa antioxidante (OLIVEIRA; RAMIRES; LANCHA JUNIOR, 2004). 

A paraoxonase (PON) é uma enzima componente da Lipoproteína de Alta 

Densidade (HDL) e tem sido associada à capacidade dessa lipoproteína em metabolizar 



 
 

18 

peróxidos de lipídeos e proteger o organismo contra o acúmulo de Lipoproteína de 

Baixa Densidade (LDL) e a migração de monócitos (DURRINGTON; MACKNESS; 

MACKNESS, 2001).  

Até o momento, três tipos de paraoxonases têm sido descritos: PON-1, PON-2 e 

PON-3. A PON-1 é uma proteína de 354 aminoácidos encontrada no cromossomo 7, 

está distribuída entre os tecidos do fígado, rim, intestino e no soro (DURRINGTON; 

MACKNESS; MACKNESS, 2001) e contém apoliproteína A-1 e apolipoproteína J 

(apoA-1 e apo J). A PON-1 inibe a oxidação do HDL, preservando sua função anti-

aterogênica no transporte de colesterol. A presença de PON na HDL pode ser o maior 

contribuinte anti-aterogênico dessa lipoproteína (AVIRAM et al., 1998). A PON-1 é um 

antioxidante que atua na prevenção de danos nas membranas celulares reduzindo o 

estresse oxidativo. No estudo de Trudel et al. (2005), foi observado que a atividade de 

PON-1 é mais alta em ratos do que em humanos.  

A PON-2 é encontrada mais em tecidos, mas não na circulação, enquanto a 

PON-3 está associada com a HDL como a PON-1 (AVIRAM, 2004).  

Devido ao fato de circular ligada à HDL, intensificando suas propriedades anti-

aterogênicas, a PON-1 desempenha importante papel na defesa antioxidante e tem 

demonstrado ser efetiva na hidrólise de fosfolipídeos oxidados presentes na LDL 

(THOMÁS-MOYÁ et al., 2007).  É responsável ainda por limitar o acúmulo de 

produtos da oxidação de lipídeos em LDL e HDL, prevenir a transformação de LDL em 

partículas pro-aterogênicas e reverter os efeitos biológicos da LDL oxidada (THOMÁS-

MOYÁ et al., 2006). Relata-se também sua capacidade de proteger membranas 

citoplasmáticas dos danos oxidativos (DURINGTON, 2001), além de sua atividade 

peroxidase ao degradar o H2O2 (SHIH et al., 2000). 

 

2.4.1. Estresse oxidativo e exercício físico 

 

O modelo animal tem sido utilizado para estudos de treinamento físico a fim de 

simular as condições de estresse físico observado em humanos, visando o melhor 

acompanhamento das alterações sistêmicas decorrentes do exercício. Entre os tipos de 

treinamento utilizados, destacam-se a esteira rolante e a natação. Os ratos são utilizados 

por serem de fácil manuseio e por apresentarem boa resposta a esse tipo de estudo. O 

treinamento de natação é uma modalidade de exercício com menor estresse emocional 
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comparado aos exercícios com esteira rolante para animais e por isso é muito utilizado 

(GOBATTO et al., 2001). 

Alguns parâmetros podem auxiliar na detecção do desequilíbrio interno causado 

pelo exercício. Dentre eles, citam-se as alterações da frequência cardíaca, do consumo 

de oxigênio e de parâmetros bioquímicos sanguíneos como lactato, estresse oxidativo, 

dentre outros (GOBATTO et al., 2001). 

No exercício vigoroso, quando as demandas energéticas ultrapassam tanto o 

suprimento de oxigênio quanto seu ritmo de utilização, a cadeia respiratória não 

consegue processar todo o hidrogênio ligado ao NADH. A liberação contínua de energia 

anaeróbica da glicólise depende da disponibilidade de NAD+ para oxidar 3-

fosfoglicerato, caso contrário, o ritmo rápido da glicólise “se esgota”. Durante a 

glicólise anaeróbica NAD+ é liberado quando pares de hidrogênio não-oxidados se 

combinam temporariamente com o piruvato para formar lactato, um metabólito 

muscular, que posteriormente é liberado na corrente sanguínea. Sua velocidade de 

produção é dependente do tipo, duração e intensidade do exercício, assim como da 

condição de treinamento do indivíduo. Normalmente, quanto maior a velocidade de 

produção do lactato, mais difícil se torna sua remoção e, portanto, começa a ocorrer o 

acúmulo desse metabólito na musculatura e no sangue. Em concentrações elevadas, o 

ácido lático ao ser formado libera H+ causando acidose, conduzindo à fadiga e 

consequentemente, à interrupção do exercício (McARDLE; KATCH; KATCH, 2008). 

O lactato é um metabólito intermediário entre a forma armazenada de 

carboidrato e os produtos metabólicos finais, pois promove a rápida troca entre os 

compartimentos teciduais, possui baixo peso molecular, não requer insulina para seu 

transporte e atravessa a barreira celular da membrana através de transporte facilitado. 

Pode-se dizer que o lactato sanguíneo é um bom indicador da intensidade do exercício, 

uma vez que em humanos suas concentrações circulantes refletem a razão entre sua 

produção e remoção (BROOKS, 1991). 

No exercício físico, ocorrem diversas adaptações fisiológicas, como ajustes 

cardiovasculares e respiratórios para compensar e manter o esforço realizado (KOURY; 

DONANGELO, 2003). Para manter suas funções vitais, os seres vivos dependem de 

oxigênio, sendo que 95% do total é usado para formar energia por diferentes processos 

enzimáticos e os 5% restantes, participam da formação de radicais livres. O exercício 

físico aumenta o consumo de oxigênio e a produção de radicais livres (ZANELLA; 

SOUZA; GODOY, 2007). 
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Durante o exercício físico, o fluxo de oxigênio pelos músculos ativos pode 

aumentar em cerca de 100 vezes os valores de repouso. Um dos objetivos do 

treinamento físico é elevar a capacidade de consumo de oxigênio do indivíduo, 

melhorando sua capacidade funcional. Há muito tempo tem sido proposto que ocorre 

um aumento na produção das ERO durante o exercício físico, e que estas ERO estão 

envolvidas em diferentes tipos de lesões celulares e teciduais (ALESSIO, 1993). Tais 

lesões oxidativas podem resultar em sérios danos bioquímicos e fisiológicos ao 

organismo, os quais comprometem o funcionamento e acarretam disfunções orgânicas 

(OLIVEIRA; RAMIRES; LANCHA JUNIOR, 2004). 

O exercício físico intenso induz a formação excessiva de ERO associada ao 

metabolismo energético acelerado. Essas espécies podem contribuir para danos 

tissulares e celulares e prejudicar o desempenho do atleta (KOURY; DONANGELO, 

2003). 

Na atividade física intensa há um aumento de 10 a 20 vezes no consumo total de 

oxigênio do organismo e um aumento de 100 a 200 vezes na captação de oxigênio pelo 

tecido muscular (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1989), favorecendo o aumento da 

produção de ERO. As modalidades esportivas que levam a obtenção de energia através 

do metabolismo aeróbio apresentam, portanto, maior facilidade de promover a liberação 

dessas substâncias em comparação àquelas que obtêm energia através do metabolismo 

anaeróbio. Com isso, os atletas que realizam modalidades aeróbias sofrem mais as 

consequências da presença de ERO (GOLDFARB, 1999). 

Em situações normais, o oxigênio que penetra na célula é conduzido à 

mitocôndria para o processo de fosforilação oxidativa. O oxigênio é reduzido na 

mitocôndria pelo sistema citocromo-oxidase, sofrendo uma redução tetravalente à água, 

com formação de moléculas de ATP e produção de energia. Aproximadamente 98% do 

oxigênio são reduzidos totalmente à água, entretanto, o oxigênio pode receber menos de 

quatro elétrons e formar ERO ou radicais livres. A produção de radicais livres 

representa um processo fisiológico, porém, em determinadas situações, pode ocorrer 

elevação na produção dessas espécies, levando ao estresse oxidativo (OLSZEWER; 

FLAM; ELLOVICH, 1997). 

Ji e Fu (1992) demonstraram que, a curto prazo, o músculo esquelético 

submetido a uma carga isolada de trabalho exaustivo produzia aumento da peroxidação 

lipídica e estimulava a atividade de diversas enzimas antioxidantes como a GPx, SOD, 

CAT. A síntese dessas enzimas não só indica aumento do estresse oxidativo, mas 
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também estimula adaptações nos mecanismos de defesa antioxidante. Alessio (1993) 

mostrou o aumento de lipoperoxidação em fibras musculares lentas e rápidas de ratos 

submetidos a cargas de exercício, indicando aumento de estresse oxidativo induzido 

pela atividade física. 

As fibras musculares são classificadas como fibra do tipo I (contração lenta), 

fibra do tipo IIA (contração rápida-oxidativa) e fibra do tipo IIB (contração rápida-

glicolítica). As fibras do tipo I possuem características fundamentais para a manutenção 

de esforços de longa duração e baixa intensidade. Devido a sua alta capacidade 

oxidativa e baixa velocidade de contração, as principais vias de geração de ATP são 

decorrentes dos processos oxidativos mitocondriais. Estas fibras possuem grande 

capacidade de utilizar os ácidos graxos livres devido à elevada capilaridade do tecido e 

alto estoque de triacilgliceróis. As fibras do tipo IIB, que possuem alta capacidade 

glicolítica e também elevada velocidade de contração, estão envolvidas em atividades 

de alta intensidade e curta duração. Nessas fibras, o conteúdo de glicogênio favorece a 

glicólise. Já as fibras do tipo IIA apresentam eficiente resposta adaptativa ao esforço, ou 

seja, podem responder, quando solicitadas, de forma similar às fibras do tipo I ou do 

tipo IIB (LANCHA JUNIOR, 2002). 

As fibras pequenas, ricas em mitocôndrias, predominam nos músculos 

vermelhos (exemplo: sóleo) e são denominadas fibras vermelhas (tipo I). As fibras de 

maior diâmetro apresentam número reduzido de mitocôndrias e pouca mioglobina e são 

abundantes nos músculos brancos (exemplo: gastrocnêmio) (tipo IIB). Outro tipo de 

fibra é a mista (tipo IIA), que apresenta características intermediárias das fibras 

musculares vermelhas e brancas. Porém, a presença de mioglobina em sua estrutura lhe 

confere características superficiais semelhantes às fibras vermelhas (LANCHA 

JUNIOR, 2002). 

As fibras musculares contêm antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos que 

trabalham como uma unidade complexa para regular as ERO. No interior das fibras, 

estes antioxidantes são estrategicamente compartimentados pelo citoplasma e dentro de 

várias organelas (exemplo: mitocôndria) (Figura 2). Entretanto, os antioxidantes 

enzimáticos e não enzimáticos existem no espaço extracelular e vascular. 

Coletivamente, estes antioxidantes protegem as fibras musculares do dano oxidativo 

durante períodos de alta produção de oxidantes (exemplo: exercícios intensos e 

prolongados) (POWERS; JACKSON, 2008). 
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Figura 2 - Localização dos antioxidantes enzimáticos e não-enzimáticos celulares. GPx 
(glutationa peroxidase); SOD1 (superóxido dismutase 1); SOD2 (superóxido dismutase 
2). Adaptado de Powers e Jackson (2008). 

 

No músculo esquelético de ratos, a atividade da SOD é maior nos músculos 

oxidativos que contêm alta porcentagem de fibras do tipo I e IIA em comparação 

àqueles com baixo teor de mitocôndrias (DEATON; MARLIN, 2003). A atividade da 

SOD no músculo esquelético não é constante e pode ser modificada por padrões de 

atividade. Alguns estudos sugerem que exercícios de longa duração (semanas a meses) 

de treinamento não aumentam a atividade da SOD no músculo (LAUGHLIN et al., 

1990; LAMBERTUCCI et al., 2007).  No entanto, alguns pesquisadores demonstraram 

que exercícios de força promoveram um aumento de 20 a 112% na atividade de SOD1 e 

SOD2 no músculo exercitado (LAWLER et al., 2006; LEEUWENBURG et al., 1994; 

POWERS et al., 1994; VINCENT et al., 2000). 

Os níveis proteicos de CAT são maiores nas fibras musculares oxidativas e 

menores nas fibras com baixa capacidade oxidativa (LAUGHLIN et al., 1990; 

PEREIRA et al., 1994; POWERS et al., 1994). 

Um dos mais importantes antioxidantes não enzimáticos nas fibras musculares é 

a GSH. Tecidos com alta exposição a oxidantes (lente dos olhos e fígado, por exemplo) 

contêm altos níveis de GSH. A concentração de GSH encontrada nas fibras musculares 

esqueléticas varia de acordo com o tipo de fibra. Fibras do tipo I de ratos contêm de 400 

a 600% mais GSH que fibras do tipo IIB (LEEUWENBURG et al., 1997). 

Segundo Sen et al. (1992), Leeuwenburg et al. (1997), Ohkuwa, Sato e Naoi 

(1997), as fibras musculares esqueléticas adaptam-se a danos oxidativos gerados por 
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exercícios regulares de resistência e de alta intensidade pelo aumento nos níveis de 

GSH. Sugere-se que o exercício leve a um aumento nos níveis de GSH no interior das 

fibras musculares devido à elevação da atividade de uma enzima chave envolvida na 

síntese de GSH (JI, 1995). A atividade da enzima limitante para a biossíntese de GSH 

(γ-glutamilcisteína sintase) está elevada no músculo exercitado e provavelmente 

desempenha um importante papel no exercício induzido pelo aumento da síntese de 

GSH no músculo esquelético (SEN et al., 1992; KRETZSCHMAR; MULLER, 1993). 

As ERO podem modular a atividade das enzimas antioxidantes, regulando o 

nível de mRNA através da ativação de vias de sinalização (FULLE et al., 2004). 

Segundo Franco, Odom e Rando (1999), a indução dos níveis de mRNA que 

codificam para as enzimas antioxidantes coincidem com o aumento dos danos 

oxidativos à proteínas, confirmando a relação postulada entre o estresse oxidativo e a 

expressão das enzimas antioxidantes. As ERO desempenham um papel muito 

importante na regulação de várias funções celulares, e atuam como segundos 

mensageiros celulares, ativando fatores de transcrição específicos, tais como o fator de 

ativação - 1 (AP-1) e o nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

(NF-kB) (KHASSAF et al., 2003). Os elementos de resposta aos fatores de ativação 

estão presentes nas regiões promotoras dos genes que codificam para CAT, GPx, Mn-

SOD, Cu-Zn-SOD e a combinação desse fatores com outros fatores sensíveis ao estado 

redox, podem determinar qual enzima antioxidante será codificada e em qual medida 

(ZHOU; JOHNSON; RANDO, 2001). 

Lambertucci et al. (2007), trabalharam com ratos jovens e idosos que faziam 

esteira 5 dias/semana, 1 h/dia, durante 13 semanas. A atividade das enzimas CAT, SOD 

e Mn-SOD e a concentração de TBARS no músculo sóleo foram maiores nos ratos 

idosos. As atividades de Zn-Cu-SOD e GPx não apresentaram diferenças entre os ratos 

jovens e idosos. O treinamento elevou todas as enzimas antioxidantes, exceto Zn-Cu-

SOD e houve também uma elevação dos níveis de TBARS. Os níveis de mRNA para as 

enzimas antioxidantes foram elevados no músculo sóleo dos ratos idosos. Em relação ao 

treinamento, nos ratos jovens, houve um aumento do mRNA para todas as enzimas 

antioxidantes, sendo significativo somente para Mn-SOD. 

De acordo com Franco, Odom e Rando (1999), a resposta das atividades das 

enzimas antioxidantes no músculo exposto ao estresse oxidativo é menos pronunciada 

do que a elevação dos seus níveis de mRNA. Este processo pode ocorrer devido a uma 



 
 

24 

diminuição na eficiência de tradução nas células sob estresse oxidativo (HO; DEY; 

CRAPO, 1996). 

No trabalho de Wilson e Johnson (2000), com ratos exercitados e sedentários, 

normotensos e hipertensos, os níveis de mRNA para a CAT no miocárdio apresentaram 

uma maior elevação para os animais hipertensos exercitados. O exercício ou a 

hipertensão arterial sistêmica provocaram mudanças nos níveis de mRNA que 

codificam para as enzimas antioxidantes no miocárdio e no fígado, que pode ou não 

estar associada à alterações nas atividades específicas dessas enzimas nos tecidos. 

Oh-ishi et al. (1997) em uma pesquisa sobre os efeitos do treinamento de 

resistência na atividade e expressão de mRNA da SOD no músculo de ratos, sugeriram 

que o treinamento de resistência adequado aumenta a atividade e o conteúdo de Mn-

SOD e que os ratos sedentários são bastante suscetíveis ao estresse oxidativo durante o 

exercício físico. Assim, parece que Mn-SOD fornece um índice confiável de 

treinamento físico. 

 

2.4.2. Estresse oxidativo e Cafeína 

 

Estudos epidemiológicos demonstram que a ingestão da cafeína está associada à 

redução dos níveis de biomarcadores do estresse oxidativo (GRUCKA-MAMCZAR et 

al., 2009; OFLUOGLU; PASAOGLU; PASAOGLU, 2009). A cafeína tem sido 

apontada como uma substância protetora contra danos celulares, provavelmente devido 

a seus principais metabólitos como 1-metilxantina e ácido metilúrico, que são 

antioxidantes efetivos. Apesar dos benefícios para a saúde, a cafeína pode causar 

problemas na absorção e excreção de alguns nutrientes e metais e nos processos de 

reabsorção que ocorrem no intestino e fígado (CHEN; WHITFORD, 1999; KOLAYLI 

et al., 2004). 

A cafeína e seus metabólitos têm sido citados pelos seus efeitos antioxidantes 

(GÓMEZ-RUIZ; LEAKE; AMES, 2007; LEE, 2000). A maioria dos estudos sobre 

cafeína e estresse oxidativo são realizadas in vitro. Alguns estudos utilizando a 

administração crônica da cafeína sugerem seu potencial papel no aumento da atividade 

enzimática antioxidante no fígado e coração (ROSSOWSKA; NAKAMOTO, 1994). 

Os principais metabólitos da cafeína, 1-metilxantina e ácido 1-metilúrico, são 

antioxidantes altamente eficazes em concentrações fisiológicas (40 mmol/L) e são 

capazes de prevenir a oxidação de LDL in vitro. A atividade antioxidante de 1-
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metilxantina é equivalente  à do ácido ascórbico e a do ácido 1-metil-úrico é equivalente 

a sua contra-parte do ácido úrico (LEE, 2000). 

Os efeitos da cafeína no estresse oxidativo dependem da dose. Em baixas doses, 

a cafeína mostrou efeito antioxidante (LEE, 2000), enquanto em altas doses pode 

aumentar a neurotoxicidade no corpo estriado através da liberação de dopamina de suas 

terminações nervosas, levando à subsequente geração de radicais livres (KALOW; 

TANG, 1993). 

A cafeína compete com o oxigênio por elétrons (KESAVAN; POWERS, 1985). 

Shi; Dalal e Jain (1991) relataram que a cafeína sequestra os radicais hidroxil gerados 

pela reação de Fenton (Fe+2/H2O2).  

Azam et al. (2003) compararam as propriedades antioxidantes da cafeína, 

teobromina e xantina com o ácido úrico e mostraram que esses componentes podem 

levar a rupturas pela oxidação do DNA na presença de íons cobre, numa extensão 

menor do que o ácido úrico. Tais substâncias podem contribuir para os efeitos 

antioxidantes presentes no chá e no café. 

Noschang et al. (2009) estudaram o efeito crônico da ingestão de cafeína nos 

parâmetros relacionados ao estresse oxidativo em diferentes regiões do cérebro de ratos 

estressados e não estressados. Os níveis de peroxidação lipídica e as atividades de SOD, 

GPx e CAT foram determinados no hipocampo, estriado e córtex cerebral. Os 

resultados demonstraram que o estresse por contenção pode induzir o aumento no 

estresse oxidativo e formação de ERO. Entre os grupos estudados, nenhuma diferença 

foi encontrada para TBARS. A exposição ao estresse crônico induziu a uma maior 

relação SOD/CAT no hipocampo. No corpo estriado, o estresse aumentou a atividade da 

SOD. No córtex cerebral, houve interação entre estresse e cafeína, pois a cafeína foi 

capaz de aumentar a atividade de SOD e CAT nos animais controle e não apresentou 

efeito nos animais estressados. Além disso, houve uma diminuição na atividade de GPx 

nos animais estressados. Os pesquisadores concluíram que a administração crônica de 

cafeína leva, em alguns casos, ao aumento da atividade das enzimas antioxidantes. 

Entretanto, estes efeitos não foram observados nos animais estressados. 

Dermitas et al. (2012) trabalharam com ratos que receberam cafeína em doses de 

de 30 e 100  mg/kg de peso corporal na água do bebedouro, durante 14 dias. Os autores 

observaram uma diminuição na peroxidação lipídica no fígado desses animais, medida 

pelos níveis de MDA e uma elevação na atividade das enzimas antioxidantes (SOD, 
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CAT, GPx). Para a glutationa, houve uma pequena elevação dos seus níveis, sugerindo 

que nessas dosagens a cafeína pode ter tido atividade antioxidante. 

Devasagayam et al. (1996) examinaram o efeito in vitro da cafeína na 

peroxidação lipídica do fígado de ratos induzidas pelas três maiores espécies reativas 

de interesse nos sistemas biológicos, OH•, ROO-, O2
•-. Esses autores demonstraram 

que a cafeína inibiu a peroxidação lipídica em concentração milimolar e reduziu a 

produção de TBARS no fígado de ratos. Isso mostra que a cafeína tem uma 

significativa capacidade antioxidante na proteção das membranas do fígado de ratos e 

que tal capacidade pode ser responsável pelo potencial antioxidante observado. 

No estudo de Rossowska e Nakamoto (1994), foi demonstrado que não houve 

diferença estatística nos tecidos hepático e cardíaco de ratos para as atividades de SOD, 

GPx e CAT entre os grupos controle e os 2 grupos que consumiram 20 mg/kg de 

cafeína por 22 e 30 dias. 

Mukhopadhyay, Mondal e Poddar (2003) demonstraram que a administração de 

20 mg de cafeína/kg/dia durante 30 dias aumenta as atividades da catalase e da SOD e 

diminui os níveis de MDA no tecido hepático de ratos. 

Paşaoğlu et al. (2011) trabalharam com ratos que receberam 2 doses de cafeína 

(30 e 100 mg/kg de peso corporal) durante 14 dias e concluíram que o consumo a curto 

prazo pode proteger os tecidos hepático e cardíaco de ratos contra o estresse oxidativo, 

pois houve uma redução nos níveis de MDA e produtos da oxidação de proteínas. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar se a cafeína influencia na perfomance física de ratas submetidas ao treinamento 

físico e sua relação com o estresse oxidativo. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

- Avaliar o condicionamento físico de ratas tratadas com cafeína, treinadas ou não; 

- Caracterizar os grupos de animais através de parâmetros biométricos e bioquímicos; 

- Avaliar as defesas antioxidantes e marcadores do estresse oxidativo; 

- Investigar o efeito da suplementação de cafeína sobre a expressão gênica de enzimas 

antioxidantes no músculo sóleo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Animais 

 

Neste trabalho foram utilizadas ratas Fischer albinas fêmeas, com 

aproximadamente 10 semanas de idade, provenientes do Laboratório de Nutrição 

Experimental do Departamento de Alimentos (DEALI), Escola de Nutrição (ENUT), 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Durante todo o experimento, os animais foram mantidos em ambiente arejado, 

com controle de temperatura, umidade e ventilação. Os animais foram mantidos em 

gaiolas individuais, medidas da ingestão e desperdício foram realizadas. Esse trabalho 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, 

ofício n° 036/2008 (Anexo I). 

 

4.2. Delineamento experimental 

 

As ratas foram divididas nos 2 experimentos, da seguinte forma: 

 

- Experimento I: as ratas com peso inicial médio de 201,50 g foram divididas em 4 

grupos com 10 animais cada: Grupo C: controle (dieta AIN-93M) (n = 10); Grupo T: 

treinado (dieta AIN-93M) (n = 10); Grupo CC: controle + cafeína (dieta AIN-93M com 

12 mg de cafeína/ kg de peso) (n = 10); Grupo TC: treinado + cafeína (dieta AIN-93M 

com 12 mg de cafeína/kg de peso corporal) (n = 10), com duração de 7 semanas de 

treinamento. 

 

- Experimento II: as ratas com peso inicial médio de 137 g foram divididas inicialmente 

em 2 grupos de 14 animais cada, de acordo com a dieta recebida: Grupo C: controle 

(dieta AIN-93M) e Grupo CC: controle + cafeína (dieta AIN-93M com 15 mg de 

cafeína/kg de peso corporal) durante 30 dias. Depois as ratas, com peso médio de 

182,10 g foram divididas de acordo com o tempo gasto até a exaustão em quatro grupos 

de 7 animais cada e que foram realocados de acordo com o treinamento e a dieta 

recebida: Grupo C (controle) (n = 7); Grupo T (treinado) (n = 7); Grupo CC (controle + 

dieta com cafeína) (n = 7); Grupo TC (treinado + dieta com cafeína) (n = 7).  O 

treinamento teve a duração de 7 semanas. 
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4.3. Dietas 

 

Os grupos controle (C) e treinado (T) receberam dieta AIN-93M (Reeves; 

Nielsen; Fahey, 1993). Os grupos controle + cafeína (CC) e o treinado + cafeína (TC) 

receberam a dieta AIN-93M + cafeína, as quais foram confeccionadas no Laboratório de 

Nutrição Experimental (LABNEX)/ ENUT/ UFOP. A composição das dietas está 

apresentada nas Tabelas 1 e 2, para os 1º e 2º experimentos, respectivamente. 

A cafeína (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) foi administrada na dose de 12 mg/kg 

de peso corporal do animal por dia para os animais do 1º experimento e 15 mg/kg de 

peso corporal do animal para os animais do 2º experimento na dieta AIN-93M.  

As misturas de vitaminas e de minerais foram preparadas no LABNEX, 

seguindo as recomendações de Reeves, Nielsen e Fahey (1993). As dietas foram 

igualmente preparadas no laboratório e armazenadas sob refrigeração, até o momento de 

uso. Os animais receberam água filtrada e dieta ad libitum e foram mantidos em gaiolas 

individuais em ambiente com ciclos de claro/escuro de 12/12 horas e temperatura de 25 

± 1 °C. 

 

Tabela 1: Composição das dietas em gramas para cada 1000 g de dieta para o 1º 

experimento. 

 

Composição 
Dieta Controle  
AIN-93M (g) 

Dieta com suplementação 
de 12 mg de cafeína/ kg 

de peso corporal (g) 
Colina 2,5 2,5 
Mistura de Vitaminas1   10,0   10,0 
Mistura de Minerias2   35,0   35,0 
Celulose   50,0   50,0 
Caseína 140,0   140,0 
Óleo de soja   40,0   40,0 
Amido de milho 722,5 722,32 
Cafeína* - 0,18 

1Mistura de vitaminas (g/kg de mistura): Niacina: 3,0; Pantotenato de cálcio: 1,6; Piridoxina HCL – 0,7; 
Tiamina HCL: 0,6; Riboflavina: 0,6; Ácido fólico: 0,2; Biotina: 0,02; Cianocobalamina: 2,5; Vitamina E 
(500.000 IU/g): 0,8; Vitamina D (400.000 IU/g): 0,25; Vitamina K: 0,075; Sacarose: q.s.p. 1 kg. 
2Mistura de minerais (g/kg de mistura): CaCO3: 357; KH2PO4: 250; NaCl: 74; K2SO4: 46,6; citrato tri-
potássico: 28; MgO: 24; citrato de ferro: 6,06; ZnCO3: 1,65; MnCO3: 0,63; CuCO3: 0,3; KI: 0,01; 
Na2SeO4: 0,01; (NH4)6MoO24.4H2O: 0,00795. 
* A quantidade de cafeína variou de acordo com a média de peso dos animais, sendo modificada a cada 
semana, após a pesagem dos animais e consequentemente a quantidade de amido de milho também 
variou. 
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Tabela 2: Composição das dietas em gramas para cada 1000 g de dieta para o 2º 

experimento. 

 

Composição 
Dieta Controle  
AIN-93M (g) 

Dieta com suplementação 
de 15 mg de cafeína/ kg 

de peso corporal (g) 
Colina 2,5 2,5 
Mistura de Vitaminas1   10,0   10,0 
Mistura de Minerias2   35,0   35,0 
Celulose   50,0   50,0 
Caseína 140,0   140,0 
Óleo de soja   40,0   40,0 
Amido de milho 722,5 722,3 
Cafeína* - 0,2 

1Mistura de vitaminas (g/kg de mistura): Niacina: 3,0; Pantotenato de cálcio: 1,6; Piridoxina HCL – 0,7; 
Tiamina HCL: 0,6; Riboflavina: 0,6; Ácido fólico: 0,2; Biotina: 0,02; Cianocobalamina: 2,5; Vitamina E 
(500.000 IU/g): 0,8; Vitamina D (400.000 IU/g): 0,25; Vitamina K: 0,075; Sacarose: q.s.p. 1 kg. 
2Mistura de minerais (g/kg de mistura): CaCO3: 357; KH2PO4: 250; NaCl: 74; K2SO4: 46,6; citrato tri-
potássico: 28; MgO: 24; citrato de ferro: 6,06; ZnCO3: 1,65; MnCO3: 0,63; CuCO3: 0,3; KI: 0,01; 
Na2SeO4: 0,01; (NH4)6MoO24.4H2O: 0,00795. 
 

* A quantidade de cafeína variou de acordo com a média de peso dos animais, sendo modificada a cada 
semana, após a pesagem dos animais e consequentemente a quantidade de amido de milho também 
variou. 
 

4.4. Treinamento – Natação 

 

Os animais treinados foram adaptados ao meio líquido (água a 31 ± 1 °C) (Harri; 

Kuusela, 1986) da seguinte forma: 1ª semana (1º dia, 15 minutos em tanque de natação 

com água rasa; 2º dia, duas séries de 15 minutos com 5 minutos de intervalo em tanque 

de natação com água a 50 cm de profundidade; 3º dia, duas séries de 15 minutos com 2 

minutos de intervalo em tanque com água a 50 cm de profundidade; 4º e 5º dias, uma 

série de 30 minutos contínuos, mantendo a mesma profundidade do dia anterior). Na 2ª 

semana, o treinamento foi mantido. Na 3ª semana, a carga correspondeu a 2% do peso 

corporal. Na 4ª semana, carga de 3% do peso corporal. Na 5ª semana, carga de 4% do 

peso corporal. Na 6ª e 7ª semanas, carga de 5% do peso corporal. Os animais treinados 

receberam a sessão de 30 minutos, cinco dias por semana. Os animais sedentários foram 

submetidos ao contato com água, durante 30 minutos, em tanque com água rasa, durante 

todo o experimento para passarem pelo mesmo estresse provocado pelo ambiente 

aquático. 
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4.5. Teste de exaustão e dosagem de lactato – 2º experimento 

 

Foram realizados 2 testes de exaustão, nos quais os animais nadaram até a 

exaustão e o tempo foi monitorado. O primeiro teste foi realizado, após os 30 dias 

recebendo a dieta controle ou a dieta suplementada com cafeína, sem carga e o segundo 

teste foi realizado no final do experimento, após as 7 semanas de treinamento, sem 

carga novamente. 

A exaustão foi definida de acordo com o critério de Dawson e Horvath (1970), 

como o ponto em que o rato manteve-se abaixo da superfície da água por 10 segundos. 

O tempo de exaustão foi registrado para cada rata. 

Para o teste do lactato, os animais nadaram com carga de 7,5% do seu peso 

corporal e o lactato dos animais foi dosado em repouso e nos tempos 15 e 30 minutos. A 

dosagem de lactato foi realizada pela retirada de sangue da cauda e para determinar sua 

concentração, utilizou-se o aparelho Accutrend Plus. 

 

4.6. Avaliação nutricional, bioquímica e do estresse oxidativo 

 

a) Controle da ingestão alimentar 

 

O controle da ingestão foi feito semanalmente, todos os animais foram pesados e 

para cada gaiola foi registrada a quantidade de dieta oferecida ao animal, a quantidade 

de dieta que sobrou, e a quantidade de dieta que o animal desperdiçou, jogando para 

fora do comedouro. Assim foi possível calcular a quantidade média de dieta ingerida 

semanalmente, ou Ingestão Alimentar e o ganho médio de peso, ou Ganho de Peso 

(GP). 

 

b) Eutanásia e coleta de material biológico 

 
Ao final de cada experimento, os animais foram pesados, anestesiados com 

isoflurano e eutanasiados por exsanguinação aproximadamente 72 horas após a última 

sessão de exercício, e em jejum de 8 horas. O sangue foi centrifugado a 10000 rpm, a 4 

ºC, por 15 minutos para obtenção do soro e plasma que foram guardados sob 

refrigeração (4 ºC) e todas as dosagens foram realizadas em até 4 dias. 
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Após a coleta do sangue, o abdômen e tórax de cada animal foram abertos para 

coleta e pesagem do fígado, rins, coração, músculos sóleo e gastrocnêmio e gordura 

abdominal. Esses órgãos foram imediatamente homogenizados com tampões específicos 

ou ácido sulfosalicílico de acordo com a análise prevista posteriormente. Após 

homogeneização, eles foram mantidos a -80 ºC até o momento da análise. O peso 

relativo foi calculado dividindo-se o peso de cada órgão pelo peso corporal do 

respectivo animal multiplicado por 100. 

Todos os processos foram cuidadosamente realizados com o intuito de tentar 

preservar ao máximo a atividade enzimática. 

 

c) Dosagens dos parâmetros bioquímicos 

 

As dosagens realizadas foram: concentrações séricas de proteínas totais, 

albumina, uréia, creatinina, glicose, colesterol total, lipoproteína de alta densidade 

(HDL), triglicérides (TG); atividades da aspartato aminotransferase (AST) e alanina 

aminotransferase (ALT). Todas as dosagens foram realizadas de acordo com as 

orientações do fabricante dos kits comerciais Labtest Diagnóstica S.A. Para leitura das 

amostras foram utilizados os espectrofotômetros Femto 600 S, 600 plus e 700 S. 

Para a determinação da concentração do colesterol não HDL foi feita a subtração 

da concentração do colesterol total (CT) pela concentração do colesterol HDL. 

 

 

 

 

d) Análises dos biomarcadores de estresse oxidativo  

 

Os parâmetros de estresse dosados foram: atividade da PON (substrato 

fenilacetato e paroxon) de acordo com Beltowiski et al. (2002); Catalase segundo Aebi 

(1984); Superóxido dismutase (SOD) (Kit Fluka); Glutationa total (kit Sigma); Proteína 

carbonilada segundo Levine et al. (1994), grupos sulfidrilas conforme proposto por 

Sedlak; Lindsay (1968), Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) 

segundo Buege e Aust (1978) e SOD.  

 

 

 
Colesterol não HDL (mmol/L) = Colesterol Total (mmol/L) – Colesterol HDL (mmol/L) 
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d.1) Paraoxonase - Atividade Arilesterásica em soro 

 

Princípio da técnica: 

Determinação da atividade arilesterásica da enzima paraoxonase, usando 

fenilacetato como substrato, tendo como base a velocidade de hidrólise do fenilacetato, 

conforme descrito por Beltowski et al. (2002).  

 

Procedimento de dosagem: 

Em tubo de ensaio adicionou-se 2 mL de tampão Tris-HCl, 9 mmol/L, pH = 8,0 

contendo 0,9 mmol/L de cloreto de cálcio e 5 µL de soro, misturou-se no vórtex e 

adicionou-se 0,5 mL da solução Tris- fenilacetato  (1 µL de fenilacetato para cada 1500 

µL de Tris-HCl a 9 mmol/L; pH = 8,0). Após exatamente 3 minutos, a absorbância foi 

lida em 270 nm. O espectrofotômetro foi zerado com o branco que contém todos os 

reagentes acima, exceto o soro. 

 

Cálculo: 

Utilizou-se a definição para atividade enzimática de acordo com Beltowski et al. 

(2002), onde 1U de paraoxonase é equivalente a hidrólise de 1mmol de fenilacetato (ε = 

1310 L.mol-1.cm-1) por minuto (usualmente a atividade desta enzima é representada por 

1 mL de soro). Assim a atividade arilesterásica da enzima é: 

 

 

 

Onde: 

ε – Coeficiente de extinção molar; 

b – caminho óptico, igual a 10 mm. 

 

d.2) Paraoxonase – Atividade Paraoxonásica no soro 

 

Princípio da técnica: 

Determinação da atividade paraoxonásica da enzima paraoxonase, usando 

paraoxon como substrato, tendo como base a velocidade de hidrólise deste, com a 

liberação do para-nitrofenol por minuto, conforme descrito por Beltowski et al. (2002). 
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Procedimento de dosagem: 

Inicialmente preparou-se uma solução contendo 9 mL de tampão glicina/NaOH 

a 50 mmol/L, pH 10,5 contendo CaCl2 a 0,9 mmol/L e 2 µL de paraoxon. 

Posteriormente, em tubo de polipropileno adicionou-se 780 µL dessa solução e 20 µL 

de soro. A solução foi homogeneizada e as absorbâncias das amostras lidas no 

espectrofotômetro a 412 nm, exatamente a cada minuto, por 3 minutos. O branco (tubo 

com 780 µL da solução preparada incialmente e 20 µL de água) foi utilizado para zerar 

o aparelho. 

 

Cálculo: 

Segundo Beltowski et al. (2002) 1U da enzima paraoxonase é equivalente a 

hidrólise de 1 mmol de paraoxon (ε = 18290 L.mol-1.cm-1) por minuto (usualmente a 

atividade dessa enzima é representada em unidade por 1 mL de soro). A atividade 

paraoxonásica da enzima paraoxonase é: 

 

 

 

A absorbância utilizada nessa expressão é o delta (absorbância por minuto) 

obtido das absorbâncias lidas no 1º e 3º minuto, subtraindo-se a absorbância do terceiro 

minuto pela absorbância do primeiro minuto, e dividindo-se por 2, visto que são 2 

minutos entre as duas aborbâncias.  

 

d.3) Superóxido Dismutase (SOD) no soro 

 
Princípio da técnica: 

A atividade da enzima SOD foi determinada utilizando-se o kit Fluka # 19160, 

no qual a xantina e a enzima xantina oxidase são usadas para gerar radicais superóxido. 

O kit avalia a capacidade da amostra, sob condições padrões, em inibir a reação do 

ânion superóxido com o WST (2-(4 iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-2H-5-tetrazolio). Esta 

reação quando ocorrida forma um composto denominado formazan, o qual absorve luz à 

450 nm (conforme mostra o esquema abaixo). A inibição na produção do formazan é 

proporcional a atividade da SOD presente na amostra.  
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Reagentes utilizados e forma de preparo: 

- WST – solução de trabalho. Foi diluído 1 mL de WST em 19 mL de solução tampão. 

- Solução de enzima de trabalho: foram diluídos 15 µL da solução de enzima com 2,5 

mL do tampão diluído. 

 

Procedimento de dosagem: 

Em uma placa de ELISA, procedeu-se a dosagem conforme a tabela abaixo: 

 Amostra Branco 1 Branco 2 Branco 3 

1- Amostra 20 µL - 20 µL  

2-  H2O destilada - 20 µL - 20 µL 

3- WST de trabalho 200 µL 200 µL 200 µL 200 µL 

4- Enzima de trabalho 20 µL 20 µL 20 µL - 

5- Tampão diluído - - - 20 µL 

 

A placa de ELISA foi então incubada por 20 minutos à 37 ºC e em seguida as 

absorbâncias das amostras foram lidas à 450 nm no leitor de ELISA. 

Cálculo: 

 

Onde, B1 é a leitura do branco 1, B2 a leitura do branco 2, B3 a leitura do  branco 3 e A 

a leitura da amostra. 
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Portanto, a atividade da enzima superóxido dismutase foi determinada através da 

habilidade da SOD contida no soro em inibir a reação do ânion superóxido com o WST. 

 

d.4) Grupos sulfidrilas no soro 

 
Princípio da técnica: 

Os radicais sulfidrilas representam todos os grupos tióis encontrados em 

proteínas, como a albumina e compostos de baixo peso molecular, como a glutationa. 

Esses grupos podem ser oxidados quando o estresse oxidativo está elevado. A 

determinação de grupos sulfidrilas totais em amostras biológicas, usando o reagente de 

Ellman (DNTB) foi realizado conforme proposto por Sedlak e Lindsay (1968). Os 

grupos tióis reagem com DNTB formando um composto colorido, que absorve luz à 

412nm.  

 

 

 

Reagentes utilizados e forma de preparo: 

- Tampão Tris-HCl, pH=8,2: foram dissolvidos 24,22 g de Trizma Base (121,1 Da) e 

8,32 g de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA; 416,21 Da; 99% m/m) em 800 mL de 

água destilada. O pH foi ajustado para 8,2 usando HCl 3 mol/L. Quantidade suficiente 

de água destilada foi utilizada para completar o volume final de 1.000 mL. A solução 

final continha 30 mmol/L de Trizma Base e 3 mmol/L de EDTA. Armazenou-se em 

temperatura ambiente. 

- Tampão Tris-HCl, pH=8,9: foram dissolvidos 48,44 g de Trizma Base (121,1 Da) e 

8,32 g de EDTA (416,21 Da; 99% m/m) em 800 mL de água destilada. Ajustou-se o pH 

para 8,9 usando HCl 3 mol/L. Quantidade suficiente de água destilada foi utilizada para 

completar o volume final de 1.000mL. A solução final continha 30 mmol/L de Trizma 

Base e 3 mmol/L de EDTA. Armazenou-se em temperatura ambiente. 

- Cloreto de Trietanolamina (TEA): foram dissolvidos 1,33 mL de cloreto de 

trietanolamina (TEA; 185,7Da) e quantidade suficiente de água destilada foi utilizada 

para completar o volume final de 500 mL.  
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- Ácido Tricloroacético (TCA): foram dissolvidos 10g de ácido tricloroacético (TCA; 

163,4 Da; 70% m/v; 1,63 g/mL) em 70 mL de água destilada. Agitou-se e água 

destilada foi adicionada para completar o volume para 100 mL.  

- Ácido 5,5´-Ditio-bis-(2-nitrobenzóico) (DTNB): foram dissolvidos 10 mg de ácido 

5,5´-ditio-bis-(2-nitrobenzóico) (DTNB; Reagente de Ellman; 396,3Da) em 14,71 mL 

de metanol (32,04 Da; 0,79 g/mL). Este reagente foi preparado no dia da dosagem e 

mantido no gelo enquanto usado. 

- Cisteína estoque: foram dissolvidos 12 mg de cisteína (121,16 Da) em volume de TEA 

suficiente para 5 mL. A solução final continha 20 mmol/L de cisteína. Este reagente foi 

preparado no dia da dosagem e mantido no gelo enquanto usado.  

 

Curva padrão para sulfidrilas totais: 

A curva padrão foi realizada utilizando-se um padrão de cisteína, dissolvendo-se 

49,5µL de cisteína estoque em 949,5µL de TEA. Identificou-se 6 tubos de polipropileno 

e procedeu-se da seguinte forma: 

Tubos 1 2 3 4 5 6 

Conc (µmol/L) 0 50 100 250 500 1000 

Padrão Cisteína 
(µL) 

0 25 50 125 250 500 

TEA (µL) 500 475 450 375 250 0 

 

Procedimento de dosagem de sulfidrilas totais no soro: 

Para cada amostra, adicionaram-se 800 µL de metanol, 150 µL de Tris-HCl, 

pH=8,2, 50 µL de DTNB e 40 µL de amostra (ou da série de padrões). Depois de 

misturados, foram centrifugados a 10000 rpm durante 15 minutos temperatura 

ambiente. O ponto de concentração “zero” da curva padrão foi utilizado para zerar o 

espectrofotômetro e as absorbâncias das amostras foram lidas em 412 nm, a 25 °C. 

 

Cálculos: 

A concentração final foi obtida utilizando-se a equação da reta, gerada pelo 

gráfico da curva padrão. Esta equação foi utilizada para determinar a concentração de 

sulfidrilas totais. Todas as concentrações foram obtidas em µmol/L. 
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d.5) Concentração de Glutationa Total em tecidos 

 

Princípio da técnica: 

A concentração de glutationa total foi mensurada utilizando-se o kit Sigma # 

CS0260. A maior parte da glutationa celular (90%) está presente na forma reduzida 

(GSH) e o restante aparece na forma oxidada (GSSG). Este kit utiliza um método 

cinético para mensurar a concentração de glutationa total (GSH+GSSG) em amostras 

biológicas, através da redução do DTNB (Ácido 5,5´-Ditio-bis-(2-nitrobenzóico) à 

TNB. 

 

1)  

2)  

 

A combinação das duas reações: 

  

 

Reagentes utilizados e forma de preparo: 

- Solução de ácido sulfosalicílico (SSA) 5% 

- Tampão fosfato 5X (500 mmol/L), contendo 5 mmol/L EDTA. 

- Solução padrão estoque de glutationa: 0,3 mg de glutationa reduzida em 0,1 mL de 

água destilada. 

- Solução estoque de DTNB: 8 mg de DTNB foram diluídos em 5,33 mL de dimetil 

sulfosalicílico (DMSO), resultando em uma solução com concentração de 1,5 mg/mL. 

- Estoque de NADPH (solução de 40 mg/mL). 

- Solução de enzimas diluída: foram diluídos 15,2 µL de glutationa redutase (100 

unidades/mL) em 250 µL de tampão fosfato 1x. 

- Solução de NADPH de trabalho: foram diluídos 30 µL da solução estoque de NADPH 

em 7,5 mL de tampão fosfato 1x. 

- Mistura de trabalho: 8 mL de tampão 1x, 228 µL da solução de enzimas diluída e 

228µL de DNPH solução de estoque. 



 
 

39 

- Solução padrão de glutationa - preparar para a curva padrão: foram diluídos 10 µL de 

solução estoque de glutationa padrão com 2 mL de ácido SSA 5%. 

 

Preparo da amostra biológica: 

Foram pesados 100 mg de fígado, rim, coração ou músculo gastrocnêmio e 

homogeneizados com 1 mL de ácido sulfosalicílico 5% (SSA), e em seguida 

centrifugado a 10000 rpm, por 10 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi retirado e usado 

como amostra biológica. 

 

Procedimento para dosagem: 

A confecção da curva padrão e as dosagens nas amostras foram feitas em placas 

de Elisa. Os reagentes e a sequencia de adições estão descritas nas tabelas abaixo. 

 

Procedimento para curva padrão: 

Poço 1 2 3 4 5 

[GSH] µmol/L 50 25 12,5 6,25 3,125 

Solução de GSH(µL) 50 25 (tubo 1) 25 (tubo 2) 25 (tubo 3) 25 (tubo 4) 

SSA 5%(µL) - 25 25 25 25 

nmoles de GSH em 10 

µL de amostra 
0,5 0,25 0,125 0,062 0,0312 

Procedimento para o teste: 

 Amostra 
SSA 

5% 
Mistura de trabalho 

Branco - 10 (µL) 150 (µL) 

Padrão (tubos preparados para a 

curva) 
10 (µL) - 150 (µL) 

Amostra 10 (µL) - 150 (µL) 

 

As amostras foram incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente. Em 

seguida, 50 µL de NADPH foram adicionados às mesmas e o cronômetro disparado. As 

absorbâncias das amostras foram lidas no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º minutos, no leitor de ELISA 

a 412 nm.  
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Cálculo: 

A concentração final foi obtida utilizando-se a equação da reta, gerada pelo 

gráfico da curva padrão. Esta equação foi utilizada para determinar a concentração em 

nmoles de glutationa total em 10 µL de amostra, e este valor convertido para 1 mL de 

amostra. 

 

d.6) Catalase 

 

Princípio da técnica: 

A catalase é uma enzima antioxidante que catalisa a decomposição do peróxido 

de hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio. A atividade da catalase foi determinada 

conforme descrito por Aebi (1984).  

 

Preparação da amostra biológica: 

Foram pesados 100 mg do fígado, rim, coração e músculos gastrocnêmio e 

sóleo,  em seguida foram homogeneizados com 1 mL de tampão fosfato 0,1 mol/L, pH 

7,2 e em seguida centrifugado a 10000 rpm, por 10 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi 

retirado e usado como amostra biológica. 

 

Procedimento de dosagem: 

Em um tubo de polipropileno foi adicionado 50 µL de tampão fosfato 0,1 mol/L, 

pH 7,2 e 40 µL de água destilada em um tubo de polipropileno. Em seguida adicionou-

se 10 µL da amostra e 900 µL de H2O2. Para as amostras de fígado e rim, foi usado 

H2O2 a 5 mmol/L e para as amostras dos músculos gastrocnêmio e sóleo, coração foi 

utilizado H2O2 a 10 mmol/L. A solução foi então homogeneizada e o espectrofotômetro 

zerado com H2O destilada. As absorbâncias foram determinadas em UV (240nm) 

exatamente a cada minuto, durante três minutos. A água destilada foi utilizada como 

branco. 

 

Cálculo: 

Para o cálculo da atividade da catalase, utilizou-se a seguinte equação: 
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Onde  ∆abs é diferença das absorbâncias do 3º e 1º minutos, fd é o fator de diluição 

empregado para o H2O2, V é o volume da amostra teste em mL,  é o coeficiente de 

extinção molar (0,071 M-1 cm-1) e P é a quantidade de proteína em mg%. 

Os resultados foram expressos em unidade por miligrama de proteínas. 1 U de catalase é 

equivalente a hidrólise de 1 µmol de H2O2 por minuto. 

 

d.7) Proteína Carbonilada 

 
Princípio da técnica: 

A oxidação de proteína por ERO leva à formação de derivados carbonílicos. 

Esses podem ser mensurados por métodos sensíveis, particularmente aqueles que 

utilizam o 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH). O DNPH reage com grupos carbonílicos 

gerando a hidrazona correspondente, a qual pode ser analisada 

espectrofotometricamente. A determinação da concentração sérica de proteína 

carbonilada foi realizada conforme descrito por Levine et al. (1994). 

 

Preparação da amostra biológica: 

Foram pesados 400 mg do fígado e do rim e 200 mg do coração e músculo 

gastrocnêmio. O fígado e o rim foram homogeneizados com 2 mL de tampão fosfato 50 

mmol/L, pH=6,7 contendo EDTA 1 mmol/L, já para o coração e músculo gastrocnêmio, 

utilizou-se 1 mL de tampão. Em seguida foram centrifugados a 10000 rpm, por 10 

minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi retirado e usado como amostra biológica.  

 

Reagentes utilizados e forma de preparo: 

- Ácido Clorídrico 2,5 mol/L. 

- DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazina): 0,01 g de DNPH foi diluído em 10 mL de HCL 2,5 

mol/L, obtendo uma solução com 0,1% de DNPH. Esta solução foi estocada no escuro a 

4 °C.  

- Solução de TCA (ácido tricloroácetico) 10% 

- SDS (Dodecil Sulfato de Sódio) - 6%. 

- Mistura de etanol e acetato de etila: em um frasco foi misturado 30 mL de etanol e 30 

mL de acetato de etila. Esta mistura deve ser mantida em geladeira. 
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Procedimento de dosagem: 

Para cada amostra utilizaram-se dois tubos de polipropileno, um denominado de 

amostra (A) e outro de controle (C). Transferiu-se então, 500 µL de homogeneizado de 

fígado, rim, coração e músculo gastrocnêmio para cada tudo (A e C). Em seguida 

adicionou-se 500 µL de TCA 10%, com posterior homogeneização e centrifugação a 

5000 rpm por 10 minutos a 4 °C. Depois, adicionou-se ao tubo A 500 µL de DNPH 

(2,4-dinitrofenilhidrazina) e 500 µL de HCl 2,5 mol/L no tubo C. Ambos os tubos foram 

mantidos no escuro à temperatura ambiente por um período de 30 minutos, sendo 

novamente homogeneizados a cada 15 minutos. Em seguida adicionou-se novamente 

500 µL de TCA 10% em cada tubo, com nova homogeneização e centrifugação. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e 1 mL de mistura de etanol: acetato de 

etila foi adicionado aos tubos e novamente homogeneizados. Uma nova centrifugação 

foi realizada. Em seguida o sobrenadante foi novamente descartado e repetiu-se a 

lavagem com a mistura etanol:acetato de etila. Após esse processo, o sobrenadante dos 

tubos foi novamente descartado e adicionado 1 mL de SDS 6% em ambos os tubos. 

Após nova homogeneização e centrifugação, os sobrenadantes dos tubos foram retirados 

e lidos no espectrofotômetro a 370 nm. 

 

Cálculo: 

A concentração de proteína carbonilada foi determinada utilizando a seguinte 

equação de Lambert Beer: 

ε..bCA =  

 

Onde, A é a subtração da absorbância do tubo A (amostra) pela absorbância do tubo C 

(controle), C é a concentração, b é o caminho óptico e ε é o coeficiente de extinção 

molar. O conteúdo de proteína carbonilada foi calculado usando o coeficiente de 

extinção molar de 22000 M-1 cm-1 e expresso por nmol de proteína carbonilada formada 

por mg de proteína, que foi determinada pelo método de Lowry et al. (1951).  
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d.8) Proteínas totais em tecidos – Método Lowry 
 
Princípio da técnica: 

O conteúdo de proteínas totais foi determinado pelo método de Lowry et al. 

(1951), que se baseia no princípio de que as ligações peptídicas formam um complexo 

de cor azul/roxa em meio alcalino com os íons cobre (Cu2+), que é dependente em 

partes, do índice de tirosina e triptofano da amostra, já que os íons cobre catalisam a 

oxidação de aminoácidos aromáticos. 

 

Reagentes utilizados e forma de preparo: 

- Reagente A: dissolveu-se 0,25 g de sulfato de cobre e 0,5 g de citrato de sódio em 100 

mL de água destilada. A solução foi então armazenada no escuro, em temperatura 

ambiente. 

 

- Reagente B: dissolveu-se 5 g de carbonato de sódio e 1 g de hidróxido de sódio em 

250 mL de água destilada, armazenando-a em temperatura ambiente. 

 

- Reagente C: adicionou-se 1 mL do reagente A em 50 mL do reagente B. Este reagente 

foi preparado na hora do teste. 

 

- Reagente D: dissolveu-se 1 mL de Folin-Ciocateau em 1 mL de água destilada. Este 

reagente foi preparado na hora do teste. 

 

Curva-padrão para proteínas totais: 

Foram realizados quatro pontos para a curva, pelo seguinte procedimento: 

P1 – 25 µL de uma solução estoque de proteínas a 0,2 mg/dL e o volume completado 

com água destilada para 100 mL. A concentração final obtida deste ponto foi de 0,05 

mg/mL. 

P2 - 7,5 µL de uma solução estoque de proteínas a 2 mg/dL e o volume completado com 

água destilada para 100 mL. A concentração final obtida deste ponto foi de 0,15 

mg/mL. 

P3 – 715 µL de uma solução estoque de proteínas a 2 mg/dL e o volume completado 

com água destilada para 100 mL. A concentração final obtida deste ponto foi de 0,35 

mg/mL. 
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P4 – 25 µL de uma solução estoque de proteínas a 2 mg/dL e o volume completado com 

água destilada para 100 mL. A concentração final obtida deste ponto foi de 0,5 mg/mL. 

 

Procedimento de dosagem de proteínas totais: 

Em um tubo de polipropileno, pipetou-se 10 µL de amostra ou padrão e 

completados para 100 µL com água destilada. Para o branco pipetou-se apenas 100 µL 

de água destilada. Posteriormente adicionou-se 1 mL do reagente C em ambos os tubos. 

A mistura foi homogeneizada e mantida à temperatura ambiente por 15 minutos. Em 

seguida, adicionou-se 100 µL do reagente D em cada tubo. Novamente a mistura foi 

homogeneizada e incubada à temperatura ambiente, no escuro, por 30 minutos. A leitura 

foi feita em espectrofotômetro a 660 nm. 

 

Cálculo: 

A concentração final foi obtida utilizando-se a equação da reta, gerada pelo 

gráfico da curva padrão. As concentrações são expressas em mg/mL. 

 
 
d.9) Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico – TBARS 
 
Princípio da técnica: 

Determinação da concentração de TBARS é baseada na capacidade do ácido 

tiobarbitúrico (TBA) em se ligar a lipídeos oxidados, conforme descrito por Buege e 

Aust (1978). 

 

Preparo da amostra biológica: 

Foram pesados 100 mg do fígado, rim, coração e músculo gastrocnêmio e 

homogeneizados com 1 mL de tampão fosfato, pH 7,4 e em seguida centrifugado a 

10000 rpm por 10 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi retirado e usado como amostra 

biológica. 

 

Procedimento de dosagem: 

Em um tubo de polipropileno, colocou-se 500 µL do sobrenadante, 250 µL de 

ácido tricloroacético (TCA) 28% dissolvido em HCl 0,25 mol/L, 250 µL de ácido 

tiobarbitúrico 1% dissolvido em  ácido acético 1:1 e 125 µL de BHT 5 mol/L dissolvido 

em etanol. A mistura foi homogeneizada e incubada a 95 ºC por 15 minutos. Após esse 
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período, centrifugou-se a mistura por 10 minutos a 10000 rpm. O sobrenadante foi então 

lido no espectrofotômetro a 535 nm, usando a água destilada como branco. 

 

Cálculos: 

A concentração de TBARS foi determinada utilizando o coeficiente de extinção 

molar ε = 1,56 X 105 L.mol-1.cm-1, segundo a lei de Lambert Beer. Usualmente essa 

concentração é representada em nmoles por mg de proteína. 

 
 
d.10) Superóxido dismutase (SOD) no músculo sóleo 

 

Princípio da técnica: 

Este método é baseado na capacidade da superóxido dismutase presente na 

amostra de remover o ânion O2
-, diminuindo assim a razão de auto-oxidação do 

pirogalol.  

 

Preparo da amostra biológica: 

Para cada 100 mg de tecido foi adicionado 1 mL de tampão fosfato a 50 

mmol/L. O tampão e o homogenato foram armazenados no gelo. Em seguida, os tecidos 

foram centrifugados por 10 minutos/ 12000 rpm à 4 °C. O sobrenadante foi retirado e 

utilizado como amostra biológica. 

 

Procedimento de dosagem: 

1) Tampão Fosfato a 50 mmol/L  

2) Pirogalol à 15 mmol/L (M = 126,11 g)  

3) MTT (brometo de (3-[4,5-dimetiltiazol-2H]-2,5-difeniltetrazolium) à 1,25 mmol/L 

(PM = 414,3 g)  

4) DMSO (dimetilsulfóxido)  
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Ensaio: 

1) Os reagentes e as amostras foram pipetados em uma placa de ELISA conforme 

quadro abaixo: 

 Amostra 

(µL) 

Tampão 

(µL) 

MTT (1,25 mmol/L) 

(µL) 

Pirogalol (15 mmol/L) 

(µL) 

Branco - 144 6 - 

Padrão  - 129 6 15 

Amostra 30  99 6 15 

 

2) A placa foi incubada por 5 minutos em estufa a 37 ºC. 

3) A reação foi interrompida com 150 µL de DMSO adicionado em todos os poços. 

4) A placa foi lida no leitor de ELISA à 570 nm. 

 

Cálculos: 

Como 1 unidade (U) de SOD é responsável pela oxidação de 50% do pirogalol, 

portanto: 

Abs do padrão -------------- 1 U de SOD 

Abs da amostra ------------- X 

A concentração de SOD no músculo foi dada em relação à concentração de 

proteínas totais. O resultado foi expresso em U/mg de proteína. 

 

4.7. Ensaio de QPCR 

 

4.7.1. Extração do RNA 

 O RNA total do músculo sóleo de ratas foi isolado utilizando o sistema SV 

Total RNA Isolation System (Promega Corporation, Madison, USA) de acordo com as 

instruções do fabricante. Resumidamente, 100 mg do tecido muscular foram 

homogeneizados com 1000 µL do tampão de lise (RNA Lysis Buffer). Uma alíquota de 

250 µL do homogenato foi transferida para um novo tubo, onde foram adicionados 350 

µL do tampão de diluição (RNA Dilution Buffer). A mistura foi colocada em banho-

maria a 70 ºC por exatamente 3 minutos e centrifugada a 12000 rpm por 10 minutos a 4 

ºC. Ao sobrenadante, foram adicionados 200 µL de etanol 95% que posteriormente 

foram transferidos para a membrana da coluna do Spin Basket Assembly e centrifugados 

a 12000 rpm por 1 minuto. À membrana dessa coluna foram adicionados 600 µL de 
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RNA Wash Solution, seguida por centrifugação a 12000 rpm por 1 minuto. 

Posteriormente foram adicionados 50 µL do mix de incubação de DNAse o qual foi 

incubado à temperatura ambiente por 15 minutos. Após este período, 200 µL de DNAse 

Stop Solution foram adicionados à coluna e centrifugados a 12000 rpm por 1 minuto. 

Foram realizadas duas lavagens com RNA Wash Solution, (600 µL a 12000 rpm por 1 

minuto e 250 µL a 13000 rpm por 2 minutos, respectivamente). A coluna foi transferida 

para o tubo de eluição e sobre sua membrana foram adicionados 50 µL de Nuclease 

Free Water, que foram posteriormente centrifugados a 12000 rpm por 1 minuto. A 

concentração e pureza do RNA total foram verificadas a 260 e 280 nm no 

espectrofotômetro Nano Vue da GE Healthcare (Reino Unido).  

 

4.7.2. Síntese do cDNA 

O ácido desoxirribonucléico complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 2 

µL de RNA utilizando o kit Hight-Capacity cDNA Reverse Transcription da Applied 

Biosystems, (Foster City, CA) de acordo com as instruções do fabricante. O meio de 

reação continha 2 µL de tampão 10x (500 mmol/L de KCl, 100 mmol/L deTris-HCl, 25 

mmol/L de MgCl2, pH 8,3), 0,8  µL da mistura de desoxiribonucleotídeos trifosfato 

(dNTPs) 100  mmol/L, 2 µL de primers randômicos e 1 µL da enzima transcriptase 

reversa MultiScribe (50 U/µL). A reação foi realizada nas seguintes condições, 10 

minutos a 25 °C, seguido de 120 minutos a 37 °C e 5 minutos a 85 °C no termociclador 

Biocycler modelo MJ96+.  

 

4.7.3. Desenho dos Primers 

Os primers utilizados para a amplificação dos transcritos de interesse foram 

desenhados de acordo com sequências de nucleotídeos publicadas por Xiong et al. 

(2010). 

 

4.7.4. qPCR 

A análise da expressão gênica foi feita pela qPCR. A quantificação dos produtos 

formados durante os ciclos de amplificação foi realizada com o reagente Power SYBR® 

Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). As reações foram realizadas em placas de 

96 poços, com um volume final de reação de 12 µL, foram pipetados 2 µL de cDNA (50 

ng), 0,5 µL de cada primer (forward e reverse, 10 µM), 6 µL de SYBR® Green Master 

Mix, o volume final foi ajustado com água livre de DNAse. As reações foram realizadas 
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nas seguintes condições, 50 °C por 2 min, 95 °C por 10 min e então 40 ciclos de 95 °C 

por 15 segundos (desnaturação) e 60 °C por 1 min (anelamento dos primers e extensão 

dos produtos) no termociclador ABI 7300 (Applied Biosystems). O gerenciamento do 

termociclador e a coleta dos dados gerados durante a amplificação foram realizados pelo 

programa 7000 System SDS Software (Applied Biosystems). Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. A especificidade dos produtos obtidos foi confirmada pela 

análise das curvas de dissociação do produto amplificado ao final de cada reação.  

Os dados obtidos foram analisados utilizando o método de quantificação relativa 

da expressão gênica (CT comparativo ou ∆∆CT), que permite quantificar diferenças no 

nível de expressão de um gene específico entre as diferentes amostras. A expressão dos 

genes alvo foi determinada em função da expressão do gene controle endógeno 18 S e 

uma amostra calibradora (grupo C) foi utilizada como base para os resultados de 

expressão comparativa. 

De posse dos valores de CT (threshold cycle), que corresponde ao número de 

ciclos na fase exponencial do PCR em que a fluorescência ultrapassa o valor basal, foi 

calculado o ∆CT de cada amostra, onde o valor do CT do gene controle endógeno (18 

S) foi subtraído do CT do gene alvo.  

 

 

  

Em seguida foram calculados os valores de ∆∆CT, onde o valor do ∆CT da 

amostra calibradora (grupo C) foi subtraído do ∆CT das amostras teste (demais grupos 

experimentais).  

 

 

 

Os valores do ∆∆CT obtidos foram utilizados em uma fórmula aritmética para o 

cálculo final da diferença de expressão dos genes entre as amostras analisadas, dada por 

2-∆∆CT. 

 



 
 

49 

4.7.5. Curva de Eficiência dos Primers 

Para determinar a eficiência da amplificação dos genes alvo e do gene controle 

endógeno foram construídas curvas padrões para cada amplicon, a partir de diluições 

seriadas do cDNA (100, 10, 1, 0,1, nanogramas do cDNA preparado) de uma mesma 

amostra. A análise de regressão linear dos valores de CTs em função do logarítmo da 

respectiva diluição forneceu o coeficiente angular da reta (a, em y = ax+b) que foi 

utilizado para o cálculo da eficiência de amplificação do produto pelos primers, 

conforme equação abaixo: 

 

 

4.8. Análise Estatística 

 

Os dados foram analisados quanto à normalidade utilizando-se o teste de 

normalidade de Kolmogorov-Sminorv. Depois de verificada a normalidade, os dados do 

teste de exaustão, concentração de lactato e expressão gênica foram comparados pelo 

Teste-t de Student não pareado adotando p<0,05 para aceitar uma diferença como sendo 

significativa. Para os demais dados, foi utilizada a análise de variância bivariada 

(ANOVA Two-way), a qual foi realizada para o fator treinamento [(C, CC) X (T, TC)], 

para o fator cafeína [(C, T) X (CC, TC)] e a presença de interações entre os fatores (C, 

CC, T, TC). O teste de Bonferroni foi usado para determinar as diferenças entre os 

grupos quando houve o efeito do treinamento, da cafeína ou a interação entre 

treinamento e cafeína foi observada. Os resultados foram expressos em média ± desvio 

padrão. 

Quando os dados não seguiram uma distribuição normal, foi utilizado o teste não 

paramétrico de Kruskal Wallis seguido pelo pós-teste de Dunns. Os resultados foram 

expressos em mediana/valor mínimo/valor máximo. 

As análises estatísticas foram feitas utilizando-se o software Prism® da 

GraphPad versão 5.03 para Windows, GraphPad Software, San Diego, Califórnia, USA, 

www.graphpad.com. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Ensaio Biológico I – 12 mg de cafeína/kg de peso 

 

5.1.1. Avaliação nutricional 

Os parâmetros peso inicial, peso final, ganho de peso e ingestão alimentar foram 

analisados e são apresentados na tabela 3.  

 

Tabela 3: Peso inicial e final, ganho de peso e ingestão alimentar semanal de ratas 
sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de natação. 
 

 Grupos Experimentais  

Two-way 
ANOVA 
(Valor P )  C CC T TC 

C T 
C X 
T 

Peso inicial (g) 200,60 ± 11,52 201,90 ± 15,85 201,70 ± 14,16 201,60 ± 10,60 0,89 0,92 0,87 

Peso final (g) 213,40 ± 14,16 220,50 ± 12,40 220,40 ± 14,67 221,60 ± 12,55 0,33 0,35 0,50 

Ganho de peso (g) 12,81 ± 11,81 18,60 ± 11,69 18,67 ± 18,02 20,03 ± 11,92 0,41 0,40 0,61 

Ingestão alimentar 
semanal (g) 

78,15 ± 8,76  86,00 ± 5,23  87,70 ± 9,02  91,29 ± 5,81 0,02 0,00 0,37 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n = 10). Dados foram testados por ANOVA 
two-way. Diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. Grupos: C: controle, CC: controle + 
cafeína, T: treinado, TC: treinado + cafeína. 
 

Em relação ao peso corporal, no início do experimento, a média de peso dos 

animais foi de 201,50 g. O peso final e o ganho de peso, não apresentaram diferença 

estatística entre os grupos C, CC, T e TC. Já para a ingestão alimentar semanal, houve 

efeito da cafeína e do treinamento, ou seja, os animais que receberam cafeína e 

treinamento, apresentaram uma maior ingestão de alimento do que os animais que não 

receberam suplementação e os não treinados. 

 

5.1.2. Parâmetros bioquímicos e indicadores de lesões teciduais 

Para os parâmetros bioquímicos (albumina, proteínas totais, glicose, ureia, AST 

e ALT), não houve diferença estatística para nenhum dos grupos em estudo (C, CC, T e 

TC) como pode ser observado na Tabela 4. 
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Tabela 4: Parâmetros bioquímicos nutricionais (albumina, proteínas totais, glicose, 
ureia, AST – aspartato aminotransferase e ALT - alanina aminotransferase) de ratas 
sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de natação. 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n = 10). Dados foram testados por ANOVA 
two-way. Diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. *Para as variáveis que não 
apresentaram distribuição normal, foi realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis e pós-teste de 
Dunns. Valores estatisticamente diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05), 
dados expressos com mediana/valor mínimo/valor máximo. Grupos: C: controle, T: treinado, CC: 
controle + cafeína, TC: treinado + cafeína. 
** n=9 animais 
 

A concentração sérica de creatinina foi avaliada nos animais sedentários ou não 

e suplementados ou não com cafeína. De acordo com a figura 3, houve uma diferença 

estatística entre os grupos, o grupo treinado difere do grupo controle. 
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Figura 3 - Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre a concentração sérica 
de creatinina em ratas sedentárias (Controle) e submetidos ao treinamento de natação. 
Os dados são expressos como mediana/valor mínimo/valor máximo (n=9). Letras diferentes sobrescritas 
indicam diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,01). Os dados foram analisados pelo teste 
não paramétrico de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Grupos: C: controle, T: treinado, CC: controle + 
cafeína, TC: treinado + cafeína. 

                         Grupos Experimentais 

Two-way ANOVA 
(Valor P ) 

 
C CC T TC 

Teste 
Kruskal
-Wallis 

C T C X T 

Albumina 
(µmol/L) 

425, 90 ± 22,37 441,19 ± 36,56 431,32 ± 22,53 415,05 ± 27,40  0,48 0,48 0,48 

Proteínas 
Totais (g/L)* 

69,20/50,89/74,93 70,80/63,66/77,18 67,23/60,09/72,86 70,80/55,77/72,68 0,23    

Glicose 
(mmol/L)* 

9,26/8,47/13,44 9,68/8,28/10,71 9,84/8,55/14,09 9,34/8,55/14,78 0,77    

Uréia 
(µmol/L) 

4,26 ± 0,53 4,31 ± 0,64 4,19 ± 0,51 4,24 ± 0,62  0,76 0,71 0,99 

AST 
(U/I)*, ** 

12,57/6,63/39,45 12,87/3,99/13,80 14,12/7,05/24,88 13,57/8,05/22,75 0,30    

ALT (U/I)**  3,15 ± 0,55 2,52 ± 0,57 2,85 ± 0,66 2,86 ± 0,66  0,14 0,92 0,12 
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5.1.3. Perfil lipídico 

 

Na tabela 5 estão apresentados os níveis de colesterol total, HDL, colesterol não 

HDL (LDL + VLDL) e triacilgliceróis.  

 

Tabela 5: Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre o perfil lipídico 
(Colesterol total, HDL-colesterol, colesterol não HDL, triacilgliceróis) de ratas 
sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de natação. 
 

 Grupos Experimentais   

Two-way ANOVA 
(Valor P )  C CC T TC 

 

C T C X T 

Colesterol 
Total 
(mmol/L) 

2,31 ± 0,19 2,13 ± 0,36 2,57 ± 0,24 2,32 ± 0,20  0,08 0,06 0,77 

HDL-colesterol 
(mmol/L) 

1,84 ± 0,42 2,08 ± 0,42 2,21 ± 0,16 1,95 ± 0,09  0,96 0,40 0,10 

Colesterol não 
HDL (mmol/L) 

0,47 ± 0,40 0,05 ± 0,14 0,36 ± 0,19 0,37 ± 0,15  0,08 0,32 0,07 

Triacilgliceróis 
(mmol/L)* 

0,41 ± 0,11 0,35 ± 0,11 0,31 ± 0,06 0,32 ± 0,07  0,36 0,03 0,25 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n = 5). Dados foram testados por ANOVA two-
way. Diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. Grupos: C: controle, CC: controle + 
cafeína, T: treinado, TC: treinado + cafeína. 
*n=10 animais 
 

 

Não houve efeito nem do treinamento, nem da suplementação com cafeína para 

os parâmetros colesterol total, HDL e colesterol não HDL (VLDL + LDL). Já para 

triacilgliceróis, houve efeito do treinamento, sendo que os animais dos grupos T e TC 

apresentaram níveis mais baixos do que os animais dos grupos C e CC (Tabela 5). 

 

5.1.4. Peso dos órgãos e peso relativo 

 

Os órgãos retirados dos animais foram fígado, coração, rins, músculo 

gastrocnêmio e gordura abdominal. O peso desses órgãos e o seu peso relativo estão 

demonstrados na tabela 6. 
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Tabela 6: Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre o peso e peso relativo 
dos órgãos de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de natação. 
 

 Grupos Experimentais   

Two-way ANOVA 
(Valor P )  

 
C 

 
CC 

 
T 

 
TC 

Teste 
Kruskal
-Wallis 

C T C X T

Fígado (g) 6,97 ± 0,79 6,92 ± 0,49 7,31 ± 0,47 6,74 ± 0,36  0,08 0,65 0,14 

Peso relativo do fígado 
(g) 

3,26 ± 0,24 3,14 ± 0,21 3,32 ± 0,22 3,04 ± 0,19  0,01 0,81 0,25 

Coração (g)* 0,70/0,60/0,80 0,70/0,60/0,80 0,70/0,60/1,00 0,80/0,60/0,90 0,07    

Peso relativo do 
coração (g)* 

0,32/0,26/0,40 0,31/0,30/0,37 0,32/0,30/0,41 0,34/0,25/0,40 0,18    

Rim (g)* 1,30/1,00/1,40 1,25/1,10/1,40 1,35/1,20/1,60 1,30/1,20/1,50 0,29    

Peso relativo do rim (g)* 0,60/0,50/0,69 0,59/0,51/0,63 0,60/0,56/0,73 0,60/0,52/0,69 0,48    

Músculo 
gastrocnêmio (g) 

1,31 ± 0,09 1,29 ± 0,09 1,38 ± 0,14 1,32 ± 0,10  0,20 0,12 0,59 

Peso relativo do músculo 
gastrocnêmio (g) 

0,61 ± 0,01 0,58 ± 0,03 0,63 ± 0,03 0,59 ± 0,02  0,00 0,14 0,99 

Peso relativo da gordura 
abdominal (g)* 

0,58 ± 0,17 0,76 ± 0,19 0,50 ± 0,13 0,72 ± 0,15  0,00 0,28 0,75 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n = 10). Dados foram testados por ANOVA 
two-way. Diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. *Para as variáveis que não 
apresentaram distribuição normal, foi realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis e pós-teste de 
Dunns. Valores estatisticamente diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05), 
dados expressos com mediana/valor mínimo/valor máximo. Grupos: C: controle, T: treinado, CC: 
controle + cafeína, TC: treinado + cafeína. 
# Peso relativo= (peso do órgão)/( peso corporal do respectivo animal) X 100. 

 

 

Em relação ao peso relativo do fígado e do músculo gastrocnêmio, houve efeito 

da cafeína (p=0,01 e p=0,00, respectivamente). Os animais que receberam cafeína 

apresentaram um menor peso em comparação com os animais que não receberam 

cafeína (C e T). 

Já para o peso relativo da gordura abdominal, houve efeito da cafeína. Os 

animais que receberam cafeína apresentaram valores maiores que os animais que não 

receberam cafeína (C e T). 

Na figura 4, pode-se observar que houve diferença estatística no peso da gordura 

abdominal dos animais. Observou-se uma redução no peso da gordura abdominal para 

os animais que foram submetidos ao treinamento (T) em relação aos animais controles 

que receberam cafeína. 
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Figura 4 – Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre o peso da gordura 
abdominal em ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de natação. Os 
dados são expressos como mediana/valor mínimo/valor máximo (n=10). Letras diferentes sobrescritas 
indicam diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,02). Os dados foram analisados pelo teste 
não paramétrico de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Grupos: C: controle, CC: controle + cafeína, T: 
treinado, TC: treinado + cafeína. 
 
 
5.1.5. Poder antioxidante no soro 

 

No soro foram dosadas as sulfidrilas livres e totais e as atividades arilesterásica e 

paraoxonásica para diferentes substratos, fenilacetato e paraoxon (Tabela 7).  

 
Tabela 7: Efeito da suplementação da dieta com cafeína sobre os parâmetros de estresse 
oxidativo no soro (Sulfidrilas livres e totais e Paraoxonase - PON) de ratas sedentárias 
(Controle) e submetidas ao treinamento de natação. 
 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n = 10). Dados foram testados por ANOVA 
two-way. Diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. *Para as variáveis que não 
apresentaram distribuição normal, foi realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis e pós-teste de 
Dunns. Valores estatisticamente diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05), 
dados expressos com mediana/valor mínimo/valor máximo. Grupos: C: controle, T: treinado, CC: 
controle + cafeína, TC: treinado + cafeína. 
**n=9 animais 
 
 

Grupos Experimentais 
Two way ANOVA 

(Valor P ) 
 

C CC T TC 
Teste 

Kruskal
-Wallis C T C X T 

Sulfidrilas livres 
(µmol/L)* 

25,15/23,35/28,76 25,15/23,35/27,86 26,05/24,25/27,86 25,15/24,25/28,76 0,73    

Sulfidrilas totais 
(µmol/L) 

198,10 ± 18,19 204,70 ± 15,82 188,00 ± 21,59 186,70 ± 16,92  0,65 0,02 0,50 

PON (fenil) 
(U/mL) 

15,60 ± 1,12  16,90 ± 1,37  
15,65 ± 1,09  15,35 ± 1,80 

 
0,26 0,09 0,07 

PON (paraoxon) 
(U/mL)** 

0,25 ± 0,02 0,27 ± 0,01 0,25 ± 0,02 0,26 ± 0,02 
 0,02 0,88 0,26 
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Para as sulfidrilas totais, houve efeito do treinamento, onde os animais treinados 

(T e TC) apresentaram valores menores que os animais sedentários (C e CC). 

Para a PON paraoxon, houve efeito da cafeína, os animais que receberam 

cafeína apresentaram níveis mais elevados do que os grupos que não receberam. 
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5.2. Ensaio biológico II – 15 mg de cafeína/kg de peso corporal 

 

5.2.1. Teste de exaustão 

 

O teste de exaustão foi realizado depois de 30 dias que os animais receberam 

dieta com ou sem cafeína. Nesse período os animais não receberam treinamento. 
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Figura 5 – Tempo de natação até a exaustão dos animais sem carga dos grupos controle 
(dieta AIN-93M) e com suplementação da dieta com cafeína. Os dados são apresentados 
como média±DP (n=14) e foram analisados pelo teste t de Student (p< 0,05). 
 

Pode-se observar de acordo na figura 5, que os animais que receberam cafeína 

nadaram menos tempo do que os animais do grupo controle. Houve diferença 

significativa entre os dois grupos (p<0,05). 

Depois deste período, os animais foram treinados e novamente o teste de 

exaustão, sem carga, foi realizado, como pode ser visualizado na figura 6. 
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Figura 6 – Tempo de natação até a exaustão de ratas sedentárias (Controle) e 
submetidas ao treinamento de natação. Os dados são expressos como mediana/valor mínimo/valor 
máximo (n=7). Letras diferentes sobrescritas indicam diferença estatística significativa entre os grupos 
(p=0,00). Os dados foram analisados pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. 
Grupos: C: controle, CC: controle + cafeína, T: treinado, TC: treinado + cafeína. 
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Os animais dos grupos treinados (T e TC) nadaram por mais tempo que os 

animais dos grupos sedentários (C e CC), sendo significativamente diferentes entre si. 

 

5.2.2. Teste do lactato 
 
 

 
Figura 7 – Concentração de lactato sanguíneo de ratas sedentárias e treinadas com 
carga de 7,5% do peso corporal, nos tempos 0, 15 e 30 minutos. A:  Grupos: C 
(controle), CC (controle + cafeína); B: T (treinado) e TC (treinado + cafeína). Os dados 
são expressos em média ± DP e foram analisados pelo teste t de Student (p< 0,05). 
 
 

Para a realização do teste do lactato, os animais foram submetidos ao teste de 

exaustão com carga de 7,5% do seu peso corporal. Os animais nadaram em média de 0 a 

30 minutos, e o lactato foi medido nos tempos 0, 15 e 30 minutos. 

A concentração de lactato dos animais sedentários (grupo C) elevou-se do 

momento de repouso (3,08±1,07 mmol/L) para os 15’ de esforço (7,73±3,74 mmol/L) e 

do momento de repouso para 30’ de esforço (7,83±4,62 mmol/L) manteve-se constante. 

Esses animais apresentaram estabilização de lactato sanguíneo em 30’. Já para o grupo 

CC, a concentração de lactato elevou-se do repouso (3,52±0,99 mmol/L) para 15’ 

(7,60±1,63 mmol/L) e continuou elevado nos 30’ (9,63±2,60 mmol/L) (Figura 7A). Em 

nenhum dos pontos avaliados, houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos. 

Na Figura 7B, a concentração de lactato, no grupo T, no período de repouso, foi 

de 3,80±0,71 mmol/L elevando-se no tempo 15’ para 4,68±2,80 mmol/L. O grupo TC 

apresentou uma elevação dos níveis de lactato do repouso para os 15’ de teste 

B A 
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(3,00±0,89 mmol/L vs 7,08±1,47 mmol/L) e esse grupo não atingiu os 30’, sendo os 

animais retirados da água porque ficaram por mais de 10 segundos submersos.  

 
5.2.3. Avaliação nutricional 
 
 
Tabela 8: Peso inicial e final, ganho de peso e ingestão alimentar de ratas sedentárias 
(Controle) e submetidas ao treinamento de natação. 
 

 Grupos Experimentais   

Two-way 
ANOVA 
(Valor P )  C CC T TC 

Teste 
Kruskal
-Wallis 

C T 
C X 
T 

Peso antes 
dos 30 dias 
de dieta (g)* 

133,6/129,4/158,5 139,1/121,1/141,7 132,5/125,7/170,1 138,7/115,8/159,6 0,78    

Peso inicial (g) 181,30 ± 7,87 173,80 ± 16,43 183,50 ± 11,63 189,80 ± 6,98  0,90 0,04 0,12 

Peso final (g)* 186,4/168,0/216,6 195,9/185,7/226,8 188,2/179,9/210,3 205,8/186,4/227,6 0,19    

Ganho de peso 
(g) 

9,93 ± 15,40 27,00 ± 14,12 9,41 ± 8,96 21,07 ± 12,80  0,01 0,52 0,59 

Ingestão 
alimentar 

semanal (g) 
117,70 ± 9,49 118,50 ± 14,17 117,00 ± 7,45 122,80 ± 12,66  0,45 0,67 0,56 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n = 7). Dados foram testados por ANOVA two-
way. Diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. *Para as variáveis que não apresentaram 
distribuição normal, foi realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Valores 
estatisticamente diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05), dados expressos 
com mediana/valor mínimo/valor máximo. Grupos: C: controle, T: treinado, CC: controle + cafeína, TC: 
treinado + cafeína. 
 

 

Observa-se que não houve diferença significativa em função do treinamento e da 

dieta para os parâmetros peso no início do experimento (antes dos 30 dias que os 

animais ficaram somente recebendo dieta), peso final e ingestão alimentar (Tabela 8). 

Para o peso inicial, após 30 dias de dieta, houve efeito do treinamento, os 

animais do grupo T e TC apresentaram maiores valores. Quanto ao ganho de peso, 

houve efeito da cafeína, os animais que receberam cafeína na dieta, ganharam mais peso 

que os animais dos outros grupos. 
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5.2.4. Parâmetros bioquímicos e indicadores de lesões teciduais 

 

Os parâmetros albumina, proteínas totais, ALT e ureia são apresentados na 

Tabela 9. 

 

 
Tabela 9: Parâmetros bioquímicos nutricionais (albumina, proteínas totais, glicose, 
ALT - alanina aminotransferase, uréia) de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao 
treinamento de natação. 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n=7). Dados foram testados por ANOVA two-
way. Diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. *Para as variáveis que não apresentaram 
distribuição normal, foi realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Valores 
estatisticamente diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05), dados expressos 
com mediana/valor mínimo/valor máximo. Grupos: C: controle, T: treinado, CC: controle + cafeína, TC: 
treinado + cafeína. 

 

Os animais submetidos ao treinamento apresentaram concentrações maiores de 

albumina e proteínas totais quando comparados aos grupos sedentários (C e CC). Houve 

diferença significativa para os grupos treinados em relação aos sedentários. Os 

resultados mostraram que não houve diferença significativa em função do treinamento e 

nem da dieta para os parâmetros glicose, ALT, ureia (Tabela 9). 

A atividade da AST é demonstrada na Figura 8. 

Grupos Experimentais  

Two-way ANOVA 
 (Valor P ) 

 
C CC T TC 

Teste 
Kruskal-
Wallis C T C X T 

Albumina 
(µmol/L) 

471,60 ± 37,08 451,00 ± 28,18 519,20 ± 36,87 505, 90 ± 59,73  0,30 0,00 0,82 

Proteínas Totais 
(g/L) 

65,02 ± 2,74 66,86 ± 1,78 69,90 ± 2,55 67,39 ± 4,49  0,78 0,03 0,07 

Glicose (mmol/L) 11,51 ± 1,94 10,06 ± 2,60 10,14 ± 0,52 10,55 ± 1,05  0,43 0,50 0,17 

ALT (U/I)* 10,09/8,47/15,01 9,81/8,47/15,51 10,09/8,60/14,67 9,67/7,95/16,54 0,97    

Uréia 
(mmol/L)* 

4,23 / 3,87/ 5,76 4,73/3,77/7,41 4,29/3,30/4,83 3,91/3,79/4,09 0,08    
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Figura 8 – Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre a atividade da AST 
(aspartato aminotransferase) em ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao 
treinamento de natação. Os dados são expressos como mediana/valor mínimo/valor máximo (n=7). 
Letras diferentes sobrescritas indicam diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,00). Os 
dados foram analisados pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Grupos: C: 
controle, CC: controle + cafeína, T: treinado, TC: treinado + cafeína. 

 

As médias da atividade da AST apresentaram diferença significativa em relação 

a suplementação com cafeína. Os animais que receberam cafeína apresentaram valores 

de atividade de AST menores em relação ao grupo controle (Figura 8). 
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Figura 9 – Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre a concentração sérica 
de creatinina em ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de natação. 
Os dados são expressos como mediana/valor mínimo/valor máximo (n=7). Letras diferentes sobrescritas 
indicam diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,00). Os dados foram analisados pelo teste 
não paramétrico de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Grupos: C: controle, CC: controle + cafeína, T: 
treinado, TC: treinado + cafeína. 
 

As concentrações séricas de creatinina apresentaram diferença significativa entre 

os grupos controle e treinado que recebeu cafeína. Os animais sedentários (grupo 

controle) apresentaram valores menores de creatinina do que os animais treinados que 

receberam cafeína (Figura 9). 
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5.2.5. Perfil lipídico 

 

 
Tabela 10: Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre o perfil lipídico de 
ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de natação. 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n=7). Dados foram testados por ANOVA two-
way. Diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. *Para as variáveis que não apresentaram 
distribuição normal, foi realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Valores 
estatisticamente diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05), dados expressos 
com mediana/valor mínimo/valor máximo. Grupos: C: controle, T: treinado, CC: controle + cafeína, TC: 
treinado + cafeína. 
**n=6 animais 

 

 

Pela análise do perfil lipídico observamos que não houve diferença estatística 

entre os grupos para os parâmetros colesterol total, HDL e triacilgliceróis. Para as 

concentrações séricas das colesterol não HDL (LDL+ VLDL), observou-se que não 

houve efeito da suplementação com cafeína e houve elevação desta fração pelo 

treinamento (Tabela 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Experimentais  

Two-way ANOVA 
 (Valor P ) 

 
C CC T TC 

Teste 
Kruskal-
Wallis C T C X T 

Colesterol Total 
(mmol/L)*, ** 

1,92/1,52/2,12 1,88/1,37/2,02 2,15/1,96/2,28 2,00/1,79/2,08 0,07    

HDL-colesterol 
(mmol/L)*, ** 

1,45/1,12/1,76 1,30/1,23/1,56 1,41/1,37/1,50 1,51/1,47/1,62 0,13    

Colesterol não 
HDL** 

0,41 ± 0,17 0,40 ± 0,21 0,69 ± 0,13 0,44 ± 0,09  0,07 0,03 0,09 

Triacilgliceróis 
(mmol/L) 

0,59 ± 0,17 0,62 ± 0,21 0,69 ± 0,12 0,72 ± 0,11  0,60 0,09 0,99 
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5.2.6. Peso dos órgãos e peso relativo 

 

Tabela 11: Peso e peso relativo dos órgãos de ratas sedentárias (Controle) e submetidas 
ao treinamento de natação. 
 

Grupos Experimentais 

Two-way ANOVA 
(Valor P ) 

 
 

C 
 

CC 
 

T 
 

TC 

Teste 
Kruskal
-Wallis 

C T 
C X 
T 

Fígado (g) 5, 70 ± 0,77 5,61 ± 0,61 6,10 ± 0,75 6,70 ± 0,41  0,30 0,01 0,17 

Coração (g) 0,66 ± 0,07 0,67 ± 0,05 0,76 ± 0,08 0,85 ± 0,10  0,16 <0,0001 0,19 

Peso relativo do 
coração (g)* 

0,85/0,79/0,98 0,87/0,76/0,92 0,88/0,79/0,89 0,81/0,00/0,88 0,14    

Rim (g) 1,16 ± 0,16 1,20 ± 0,13 1,24 ± 0,11 1,31 ± 0,13  0,31 0,06 0,73 

Peso relativo do rim (g) 0,60 ± 0,03 0,59 ± 0,03 0,65 ± 0,05 0,62 ± 0,03  0,22 0,02 0,58 

Músculo gastrocnêmio 
(g) 2,33 ± 0,17 2,50 ± 0,18 2,42 ± 0,14 2,61 ± 0,19  0,01 0,13 0,87 

Peso relativo do 
gastrocnêmio (g)* 

1,22/1,13/1,29 1,25/1,17/1,32 1,29/1,09/1,30 1,25/1,17/1,30 0,36    

Músculo sóleo (g) 0,17 ± 0,01 0,19 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,21 ± 0,03  0,02 0,04 0,31 

Peso relativo do sóleo 
(g)* 

0,09/0,09/0,10 0,10/0,08/0,11 0,09/0,09/0,10 0,11/0,08/0,13 0,65    

Gordura abdominal (g) 1,55 ± 0,36 1,55 ± 0,40 1,20 ± 0,32 1,41 ±0,46  0,46 0,11 0,47 

Peso relativo da gordura 
abdominal (g) 

0,80 ± 0,12 0,77 ± 0,18 0,62 ± 0,16 0,66 ± 0,20  0,94 0,03 0,55 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n = 7). Dados foram testados por ANOVA two-
way. Diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. *Para as variáveis que não apresentaram 
distribuição normal, foi realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Valores 
estatisticamente diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05), dados expressos 
com mediana/valor mínimo/valor máximo. Grupos: C: controle, T: treinado, CC: controle + cafeína, TC: 
treinado + cafeína. 
# Peso relativo= (peso do órgão)/( peso corporal do respectivo animal) X 100. 

 

 

Para as médias de peso do fígado houve diferença significativa em relação ao 

treinamento. Os animais treinados apresentaram o peso do fígado maior do que os 

animais do grupo controle (sedentários) (Tabela 11). 

Em relação às médias de peso do coração observou-se que houve diferença 

significativa em função do treinamento. Os animais treinados apresentaram um peso 

maior do coração quando comparados com os animais sedentários. Observando as 

médias de peso relativo do coração, não houve diferença significativa. 
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Foi observada diferença significativa por efeito do treinamento para o peso 

relativo do rim, sendo que os animais treinados apresentaram valores maiores que os 

animais sedentários. 

Observou-se que houve diferença significativa em função do treinamento para o 

peso relativo da gordura abdominal. Animais dos grupos treinados apresentaram 

menores valores de gordura abdominal que os animais sedentários. 

Para as médias de peso do músculo gastrocnêmio e do sóleo houve diferença 

significativa em relação a cafeína. Os animais que receberam cafeína obtiveram maior 

massa muscular que os animais que não receberam cafeína na dieta. Para o músculo 

sóleo, houve diferença significativa em relação ao treinamento, os animais treinados 

obtiveram maior massa muscular que os animais sedentários. O treinamento levou a um 

aumento da massa muscular. 

De acordo com as médias de peso relativo dos músculos gastrocnêmio e sóleo, 

não houve diferença significativa por efeito do treinamento e da dieta. 

Já para o peso relativo do fígado, houve diferença significativa em relação ao 

treinamento. Os animais treinados (T e TC) apresentaram o peso relativo do fígado 

maior quando comparados com o grupo controle que recebeu cafeína (CC) (Figura 10). 
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Figura 10 – Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre o peso relativo do 
fígado de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de natação. Os dados 
são expressos como mediana/valor mínimo/valor máximo (n=7). Letras diferentes sobrescritas indicam 
diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,00). Os dados foram analisados pelo teste não 
paramétrico de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Grupos: C: controle, CC: controle + cafeína, T: 
treinado, TC: treinado + cafeína. 
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5.2.7. Poder antioxidante no fígado 

 

Tabela 12: Parâmetros de estresse oxidativo do fígado de ratas sedentárias (Controle) e 
submetidas ao treinamento de natação. 
 

Grupos Experimentais 

Two-way ANOVA 
(Valor P ) 

 
C CC T TC 

C T C X T 

TBARS 
 (U/mL/mg ptn) 

11,73 ± 9,95 27,48 ± 19,29 19,30 ± 15,51 14,55 ± 9,46  0,31 0,62 0,07 

Glutationa 
(nmoles/mL)* 

46,37 ± 15,24 57,99 ± 16,08 47,90 ± 16,70 45,75 ± 18,43  0,49 0,44 0,32 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n=7). Dados foram testados por ANOVA two-
way. Diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. Grupos: C: controle, CC: controle + 
cafeína, T: treinado, TC: treinado + cafeína. 
*n = 6 animais 
 
 

Para as médias de TBARS e glutationa no fígado não houve diferença 

significativa em relação ao treinamento e a dieta (Tabela 12). 

Para as médias de proteína carbonilada do fígado houve diferença significativa 

em relação ao tratamento com cafeína. Os animais sedentários que receberam a dieta 

com cafeína apresentaram valores maiores (Figura 11). 
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Figura 11 – Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre os níveis de proteínas 
carboniladas no tecido hepático de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao 
treinamento de natação. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=6). Letras 
diferentes indicam diferença estatística significativa (p<0,05). Os dados foram analisados pelo Two-way 
ANOVA. Grupos: Controle (�), Controle + Cafeína (�), Treinado (�), Treinado + Cafeína (�). 
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Figura 12 – Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre atividade da catalase 
no tecido hepático de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de 
natação. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=6). Letras diferentes indicam 
diferença estatística significativa (p<0,05). Os dados foram analisados pelo Two-way ANOVA. Grupos: 
Controle (�), Controle + Cafeína (�), Treinado (�), Treinado + Cafeína (�). 
 
 

Com relação à atividade da catalase, houve uma interação entre cafeína e 

treinamento, onde os animais do grupo T apresentaram diferença significativa em 

relação aos grupos (C, CC e TC). A cafeína associada ao treinamento reduziu os níveis 

de catalase (Figura 12). 

 

5.2.8. Poder antioxidante no coração 

 
Tabela 13: Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre os níveis de 
Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Proteínas carboniladas no 
músculo cardíaco de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de 
natação. 
 

 Grupos Experimentais 

 C CC T TC Teste Kruskal-
Wallis 

TBARS (U/mL/mg ptn) 1,26/0,49/4,13 0,77/0,59/2,10 2,74/0,66/18,46 1,14/0,55/4,84 0,23 

Proteína carbonilada 
(U/mL/mg ptn)* 

6,03/4,43/11,00 3,93/3,05/9,28 6,24/5,42/9,98 7,17/5,73/10,35 0,06 

Dados submetidos ao teste não paramétrico Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Valores estatisticamente 
diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05), dados expressos com 
mediana/valor mínimo/valor máximo (n=7). Grupos: C: controle, T: treinado, CC: controle + cafeína, TC: 
treinado + cafeína. 
*n= 6 animais 
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Para os TBARS e proteínas carboniladas, não houve diferença significativa em 

relação ao treinamento e a suplementação com caféina (Tabela 13). 
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Figura 13 – Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre a concentração de 
glutationa no músculo cardíaco de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao 
treinamento de natação. Os dados são expressos como mediana/valor mínimo/valor máximo (n=6). 
Letras diferentes sobrescritas indicam diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,01). Os 
dados foram analisados pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Grupos: C: 
controle, CC: controle + cafeína, T: treinado, TC: treinado + cafeína. 
 
 

Para as médias de glutationa no coração houve diferença significativa entre os 

grupos treinado e treinado que recebeu cafeína. Os animais treinados que receberam 

cafeína (TC) apresentaram valores maiores que os animais treinados (T) (Figura 13).  
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Figura 14 – Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre a atividade da 
catalase no músculo cardíaco de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao 
treinamento de natação. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=7). Letras 
diferentes indicam diferença estatística significativa (p<0,05). Os dados foram analisados pelo Two-way 
ANOVA. Grupos: Controle (�), Controle + Cafeína (�), Treinado (�), Treinado + Cafeína (�). 
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Houve interação entre os fatores treinamento e cafeína para a catalase. Os 

animais dos grupos T e TC apresentaram valores maiores do que os animais do grupo 

CC (Figura 14). 

 

5.2.9. Poder antioxidante no rim 

 

Não houve diferença significativa em relação ao treinamento e a dieta para 

TBARS, Proteína carbonilada e Glutationa (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre os níveis de 
Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) e Proteínas carboniladas e a 
atividade de glutationa no tecido renal de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao 
treinamento de natação. 
 

 Grupos Experimentais 

 C CC T TC 
Teste 

Kruskal-
Wallis 

TBARS (U/mL/mg ptn) 33,62/31,01/56,59 39,95/35,88/52,35 49,72/46,63/52,46 37,47/25,73/53,86 0,07 

Proteína carbonilada 
(U/mL/mg ptn)* 

71,51/42,80/88,09 97,92/50,70/115,30 62,57/37,50/80,32 71,42/43,02/187,1 0,31 

Glutationa (nmoles/mL)* 0,34/0,12/1,00 0,49/0,26/0,86 0,56/0,26/0,56 0,63/0,12/1,30 0,86 

Dados submetidos ao teste não paramétrico Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Valores estatisticamente 
diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05), dados expressos com 
mediana/valor mínimo/valor máximo (n=7). Grupos: C: controle, T: treinado, CC: controle + cafeína, TC: 
treinado + cafeína. 
* n=6 animais 

 

 

Houve interação entre o treinamento e a dieta. A cafeína quando associado ao 

treinamento reduziu a atividade da catalase nos rins (Figura 15). 
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Figura 15 – Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre a atividade da 
catalase no tecido renal de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de 
natação. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=6). Letras diferentes indicam 
diferença estatística significativa (p<0,05). Os dados foram analisados pelo Two-way ANOVA. Grupos: 
Controle (�), Controle + Cafeína (�), Treinado (�), Treinado + Cafeína (�). 
 

 

5.2.10. Poder antioxidante no músculo gastrocnêmio 
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Figura 16 - Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre os níveis de 
Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) no músculo gastrocnêmio de 
ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de natação. Os dados são 
expressos como mediana/valor mínimo/valor máximo (n=7). Letras diferentes sobrescritas indicam 
diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,00). Os dados foram analisados pelo teste não 
paramétrico de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Grupos: C: controle, CC: controle + cafeína, T: 
treinado, TC: treinado + cafeína. 
 
 

Na figura 16, pode-se observar que os animais do grupo treinado (T) 

apresentaram valores de TBARS menores que os grupos controle (C) e controle + 

cafeína (CC), que diferiram significativamente. 
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Figura 17 - Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre os níveis de Proteínas 
carboniladas no músculo gastrocnêmio de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao 
treinamento de natação. Os dados são expressos como mediana/valor mínimo/valor máximo (n=5). 
Letras diferentes sobrescritas indicam diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,03). Os 
dados foram analisados pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Grupos: C: 
controle, CC: controle + cafeína, T: treinado, TC: treinado + cafeína. 
 
 

Para as médias de proteína carbonilada no músculo houve diferença significativa 

entre os grupos controle (C) e controle + cafeína (CC) (Figura 17).  

 

Tabela 15: Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre a concentração de 
glutationa e a atividade da catalase no músculo gastrocnêmio de ratas sedentárias 
(Controle) e submetidas ao treinamento de natação. 
 

Grupos Experimentais 

Two-way ANOVA 
(Valor P ) 

 
C CC T TC 

C T 
C X 
T 

Glutationa 
(nmoles/mL)* 

17,60 ± 2,97 
16,40 ± 
10,37 

14,03 ± 2,13 10,33 ± 2,80  0,36 0,01 0,53 

Catalase (U/mL/mg 
prot) 

5,16 ± 1,5 4,39 ± 1,6 4,48 ± 1,04 5,79 ± 1,53  0,25 0,11 0,32 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n = 7). Dados foram testados por ANOVA two-
way. Valores estatisticamente diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05) 
Grupos: C: controle, T: treinado, CC: controle + cafeína, TC: treinado + cafeína. 
*n=5 animais 
 

 

Para a catalase, não houve diferença significativa em relação ao treinamento e a 

dieta (Tabela 15). 

Para a concentração de glutationa, houve efeito do treinamento. 
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5.2.11. Poder antioxidante no músculo sóleo 

 

Tabela 16: Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre a atividade da 
superóxido dismutase (SOD) e catalase no músculo sóleo de ratas sedentárias (Controle) 
e submetidas ao treinamento de natação. 
 

Grupos Experimentais 

Two-way ANOVA 
(Valor P ) 

 
C CC T TC 

C T C X T 

SOD (%) 0,24 ± 0,03 0,26 ± 0,05 0,24 ± 0,03 0,25 ± 0,03  0,30 0,90 0,84 

Catalase 
(U/mL/mg prot) 

22,02 ± 3,48 26,90 ± 6,13 23,25 ± 5,63 32,23 ± 8,55  0,01 0,17 0,39 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n = 7). Dados foram testados por ANOVA two-
way. Valores estatisticamente diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05) 
Grupos: C: controle, T: treinado, CC: controle + cafeína, TC: treinado + cafeína. 
 

 

Não houve diferença estatísticamente significativa entre os grupos para a 

atividade da SOD. A suplementação com cafeína elevou a atividade da catalase nos 

animais dos grupos CC e TC em comparação aos animais não suplementados (Tabela 

16). 
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5.2.12. Efeito da cafeína e treinamento sobre a expressão de genes envolvidos no 

estresse oxidativo 

 

A fim de avaliar os mecanismos moleculares da capacidade antioxidante da 

cafeína no músculo sóleo, foi feita a análise quantitativa da expressão gênica das 

enzimas antioxidantes Zn-SOD, Mn-SOD e CAT por RT-qPCR. 
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Figura 18 - Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre a expressão gênica das 
enzimas antioxidantes Zn-SOD (A), Mn-SOD (B), CAT (C) em tecido muscular sóleo 
de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de natação. Os dados são 
apresentados como média ± desvio padrão (n=6).  
O grupo C foi utilizado como amostra calibradora e os dados são expressos como razão de expressão 
(número de vezes em relação ao grupo C). 
* p < 0,001 em relação ao grupo controle (C) 
# p < 0,01 em relação ao grupo treinado (T) 
## p< 0,05 em relação ao grupo treinado (T) 
Zn-SOD: zinco-superóxido dismutase; Mn-SOD: manganês-superóxido dismutase; CAT: catalase; vs: 
versus; C: controle; T: treinado; CC: controle + cafeína; TC: treinado + cafeína. 
 
 

Comparando os animais do grupo C com os animais do grupo T, observou-se 

uma redução significativa da expressão de Zn-SOD, Mn-SOD e CAT pelo treinamento 
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(Figura 18 A, B e C) e que a suplementação com cafeína nos animais treinados elevou a 

expressão de Zn-SOD e Mn-SOD nos grupos TC (Figura 18 A e B).  

5.2.13. Poder antioxidante no soro 

 

 

Tabela 17: Efeito da suplementação da dieta com cafeína sobre os parâmetros de 
estresse oxidativo no soro (Superóxido Dismutase - SOD, sulfidrilas e PON) ratas 
sedentárias (Controle) e submetidas ao treinamento de natação. 
 
 

Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão (n = 7). Dados foram testados por ANOVA two-
way. Diferenças foram consideradas significativas para p<0,05. *Para as variáveis que não apresentaram 
distribuição normal, foi realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Valores 
estatisticamente diferentes foram marcados com letras sobrescritas diferentes (p<0,05), dados expressos 
com mediana/valor mínimo/valor máximo. Grupos: C: controle, T: treinado, CC: controle + cafeína, TC: 
treinado + cafeína. 
 

 

 

Para as médias da atividade de SOD e concentração de sulfidrilas no soro não 

houve diferença significativa em relação ao treinamento e à dieta com cafeína (Tabela 

16). 

Para as médias da atividade da Paraoxonase (arilesterase) não houve diferença 

significativa em relação ao treinamento e a dieta (Tabela 17). 

 

Grupos Experimentais 

Two way ANOVA 
(Valor P ) 

 
C CC T TC 

Teste 
Kruskal
-Wallis C T C X T 

SOD (%) 43,92 ± 2,21 43,75 ± 1,40 42,94 ± 1,25 44,25 ± 1,20  0,34 0,69 0,22 

Sulfidrilas 
(µmol/L)* 

475,2/397,0/495,3 439,4/428,3/484,1 414,9/408,2/479,6 468,5/441,7/649,4 0,17    

PON (fenil) 
(U/mL) 

22,70 ± 2,76 23,82 ± 2,90 24,45 ± 2,10 23,97 ± 1,60  0,73 0,31 0,39 
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Figura 19 – Efeitos da suplementação da dieta com cafeína sobre a atividade 
paraoxonásica da PON no soro de ratas sedentárias (Controle) e submetidas ao 
treinamento de natação. Os dados são expressos como mediana/valor mínimo/valor máximo (n=7). 
Letras diferentes sobrescritas indicam diferença estatística significativa entre os grupos (p=0,02). Os 
dados foram analisados pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Grupos: C: 
controle, CC: controle + cafeína, T: treinado, TC: treinado + cafeína. 
 
 

Houve diferença significativa em função do treinamento. Os animais do grupo 

treinado apresentaram valores maiores para atividade de PON paraoxon que os animais 

do grupo controle (sedentários) (Figura 19). 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1. Ensaio Biológico I  

 

O primeiro experimento foi realizado com a suplementação de 12 mg/kg/dia de 

cafeína na dieta a fim de avaliar se nessa dose a cafeína promoveria alterações nos 

órgãos e nos parâmetros bioquímicos. Os animais praticaram natação com cargas 

progressivas de 1 a 5%, 5 dias/semana, 30 minutos/dia, durante 7 semanas. Essa dose 

para um indivíduo de 70 kg, corresponde a 840 mg de cafeína/dia, se distribuído entre 

alimentos consumidos diariamente, corresponderia a ingestão de 5 xícaras de café de 

150 mL cada uma e 1 energético (250 mL) (Apêndice I). 

 O peso inicial e o peso final dos animais não apresentaram diferença estatística 

entre os grupos (Tabela 3). O que corrobora os resultados de INKIELEWICZ-

STEPNIAK; CZARNOWSKI, 2010, onde os animais que receberam cafeína (4,7 

mg/kg/dia) não apresentaram diferença estatística no peso corporal. Resultados 

preliminares em nosso laboratório, Gonçalves, 2007, trabalhando com animais que 

treinavam natação, 5 dias/semana, 30 minutos/dia, durante 9 semanas não encontraram 

diferenças no peso. Kolayli et al. (2004) e Ofluoglu, Pasaoglu e Pasaoglu (2009), 

relatam que a cafeína pode reduzir o peso corporal, o que é um resultado da atividade 

lipolítica induzida por um aumento no nível de norepinefrina no tecido adiposo. 

A suplementação de cafeína na dieta e o treinamento não alteraram o ganho de 

peso dos animais (Tabela 3). Em pesquisas do nosso laboratório, Faria, 2009 trabalhou 

com ratas Fischer que praticavam natação nos tempos de 30, 60, 120 e 240 minutos, 

durante 14 semanas. Até 30 minutos de natação os animais treinados e os sedentários 

também não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre si. 

Cafeína e treinamento exerceram efeito sobre a ingestão alimentar semanal. Os 

animais que receberam cafeína (CC e TC) e os animais treinados (T e TC) apresentaram 

uma ingestão maior (Tabela 3). Diferentemente de ZHENG et al. (2004), em seu 

experimento realizado durante 16 semanas com ratos que receberam 0,05% de cafeína 

na dieta, encontraram que a adição de cafeína na dieta não afetou a ingestão alimentar 

dos animais. Gonçalves, 2007, avaliou a ingestão alimentar de ratos e os resultados 

mostaram efeito do treinamento, onde a ingestão dos animais treinados foi menor. 

O fígado é um órgão bem conhecido pelo seu papel no metabolismo de 

carboidratos, proteínas e lipídeos. É o local onde os produtos produzidos no 
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metabolismo são detoxificados através de processos, como por exemplo, a desaminação 

de aminoácidos produzindo ureia. Em conjunto com o baço, está envolvido na 

destruição de células vermelhas senis e na recuperação de seus constituintes. É 

responsável pela síntese e secreção de ácidos biliares, síntese de lipoproteínas e síntese 

de diversas proteínas plasmáticas, por manter os níveis glicêmicos estáveis, através da 

captação e estoque de glicose como glicogênio e quebrá-lo a glicose novamente quando 

necessário e também por formar glicose a partir de fontes não glicídicas como 

aminoácidos. As alterações enzimáticas mais comuns que ocorrem no fígado podem ser 

divididas em dois grupos principais: aquelas de predominância hepatocelular e as de 

predominância colestática. No primeiro grupo encontram-se as enzimas AST e ALT 

(GIANNINI; TESTA; SAVARINO, 2005). Neste trabalho, os resultados de AST e ALT 

não apresentaram diferenças estatísticas para nenhum dos grupos em estudo (Tabela 4). 

Koutedakis et al. (1993), comparando indivíduos treinados e não treinados, submetidos 

a um teste ergométrico, verificaram que no repouso, os níveis de AST estavam elevados 

nos indivíduos treinados, enquanto que a elevação de ALT nestes indivíduos, aconteceu 

aos 60 min, mostrando assim, que o exercício pode aumentar temporariamente a 

atividade de ALT e da AST. Faria (2009); Gonçalves (2007), também não encontraram 

diferença estatística para esses parâmetros.  

O fígado é o único órgão responsável pela produção de albumina e é o 

responsável pelo metabolismo de proteínas e glicose, então, alterações nesses 

parâmetros podem mostrar se existe alguma modificação no metabolismo proteico e 

glicídico inudzida pela suplementação de cafeína. Não houve diferença estatística para 

esses parâmetros entre os grupos estudados (Tabela 4). Os resultados de Faria (2009) e 

Gonçalves (2007) corroboram os resultados para albumina do presente trabalho. 

Os rins são responsáveis por regular os líquidos e eletrólitos e a eliminação dos 

resíduos metabólicos (MOTA, 2003). A ureia é o mais importante produto final do 

metabolismo do nitrogênio em mamíferos e representa cerca de 85% da excreção 

urinária de nitrogênio. A sua concentração aumenta nos líquidos corporais com a 

redução da Taxa de Filtração Glomerular. A concentração sanguínea depende da 

ingestão de nitrogênio e do equilíbrio entre a síntese e a decomposição endógena de 

proteínas. A creatinina é determinada de rotina no plasma ou no soro como medida de 

alteração da função renal (LINDHOLM et al., 2006). A funcionalidade renal foi 

monitorada pela determinação dos níveis séricos de ureia e creatinina. Observou-se que 

não houve diferença estatística na concentração sérica de ureia entre os grupos (Tabela 
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4), o que também foi encontrado nos trabalhos de Faria (2009) e Gonçalves (2007). Para 

a concentração sérica de creatinina houve diferença significativa (Figura 3), o 

treinamento elevou a concentração de creatinina, provavelmente devido ao fato de que a 

creatinina pode ser produzida a partir da reserva de creatina nos músculos esqueléticos 

(LINDHOLM et al., 2006). Por outro lado, a suplementação de cafeína nos animais 

treinados promoveu uma redução significativa nos níveis desse metabólito.  

Quanto ao perfil lipídico, para a concentração de colesterol total, HDL e 

colesterol não HDL (LDL + VLDL) não houve diferença estatística. O treinamento 

reduziu os níveis de triacilgliceróis em relação aos não treinados (Tabela 5). Yukawa et 

al. (2004) sugeriram que o consumo de 150 mL (8 g) de café, 3 vezes ao dia por 7 dias, 

levou à redução dos níveis de colesterol total e LDL-colesterol. Guerra et al. (2007), 

mostraram que o perfil lipídico sofreu alterações em função do treinamento por natação, 

levando a um aumento de HDL e diminuição de colesterol total, LDL e triacilgliceróis, 

devido a uma maior captação dos mesmos. Asha Devi, Prathima e Subramanyam 

(2003), trabalharam com ratos que praticaram natação 5 dias/semana, 30 minutos/dia, 

durante 8 semanas e mostraram que o exercício foi capaz de diminuir o colesterol total, 

LDL e HDL. Gonçalves (2007) observou que não houve efeito do treinamento (natação) 

para os níveis de colesterol total, HDL e colesterol não HDL (LDL + VLDL) 

corroborando os resultados do presente trabalho e também por Faria (2009), onde não 

houve diferença estatística para HDL. 

A suplementação com cafeína reduziu o peso relativo do fígado e do músculo 

gastrocnêmio em aproximadamente 6,5% e 6%, respectivamente, nos grupos CC e TC 

em comparação aos grupos C e T. Já para o peso relativo da gordura abdominal, a 

suplementação com cafeína foi responsável por uma elevação de cerca de 37% deste 

parâmetro biométrico. O peso absoluto dos órgãos (fígado, rim e coração) (Tabela 6) 

não apresentaram diferença estatística, assim como os dados de Faria (2009).  

Zheng et al. (2004), mostraram uma redução no teor de gordura abdominal de 

52,7% nos animais que receberam a dieta com cafeína, no presente estudo, o 

treinamento levou a uma diminuição da gordura abdominal (Figura 4). 

O status antioxidante sérico foi investigado através da concentração de grupos 

sulfidrilas totais e livres, e atividades paraoxonásica e arilesterásica da PON (Tabela 7). 

Os radicais sulfidrilas representam todos os grupos tióis encontrados na 

glutationa, em proteínas e em compostos de baixo peso molecular no plasma. Os tióis 

podem ser oxidados quando o estresse oxidativo está elevado, tendo assim seus níveis 
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no plasma diminuídos (WISDOM et al., 1991). No presente experimento, não houve 

diferença estatística na concentração de sulfidrilas livres entre os grupos estudados e o 

treinamento reduziu a concentração de sulfidrilas totais, mostrando um desequilíbrio no 

balanço redox, diminuindo o poder antioxidante (Tabela 7). Abraham; Singh (1999), 

administraram cafeína na água do bebedouro (70 mg/100 mL) e não encontraram 

nenhuma diferença nos níveis de sulfidrilas. 

A PON é uma enzima componente da HDL e tem emergido para explicar a 

habilidade da HDL em metabolizar peróxidos de lipídeos e proteger o organismo contra 

a oxidação de LDL e a migração de monócitos (DURRINGTON; MACKNESS; 

MACKNESS, 2001). A atividade arilesterásica da PON não foi afetada nem pela 

suplementação com cafeína e nem pelo treinamento, já a atividade paraoxonásica, a 

mais sensível, foi elevada pela suplementação com cafeína (Tabela 7). Romani et al. 

(2009) trabalharam com ratas que faziam esteira com inclinação de 10% a uma 

velocidade crescente (1h/dia, 3 dias/semana, durante 7 semanas) e não encontraram 

efeito do treinamento para a atividade paraoxonásica da PON, assim como encontrado 

neste trabalho. 

Já está bem estabelecido na literatura que o treinamento melhora o perfil lipídico 

e leva a um aumento do estresse oxidativo, o que foi observado nesse trabalho. Além 

disso, sabe-se que a cafeína está presente em uma variedade de alimentos e bebidas 

consumidos diariamente pela população. Nesse sentido, resolveu-se avaliar se um 

aumento na dose de cafeína de 12 para 15 mg/kg promoveria alterações significativas 

nos parâmetros relacionados ao estresse oxidativo no soro e nos tecidos, uma vez que no 

soro, observamos um efeito positivo da suplementação de cafeína sobre a atividade 

paraoxonásica da PON. 

 

 

6.2. Ensaio Biológico II  

 

Nesse experimento, os animais receberam 15 mg de cafeína/ Kg de peso 

corporal/ dia na dieta, o que corresponde a 7 xícaras de café de 150 mL cada uma 

(Apêndice II). Os animais praticaram natação com cargas progressivas de 1 a 5%, 5 

dias/semana, 30 minutos por dia, durante 7 semanas. 

No teste de exaustão apresentado na Figura 5, ao contrário do esperado, os 

animais do grupo controle nadaram em média por mais tempo que o grupo 
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suplementado com a cafeína. Bloomer et al. (2011), encontraram em indivíduos que 

ingeriram 4 mg de cafeína/kg de peso corporal, 1 h antes de correr 10 Km, que não 

houve aumento do tempo de corrida. Por outro lado, indivíduos que receberam 4,45 mg 

de cafeína/kg de peso corporal, 1 hora antes de correrem até a exaustão, obtiveram uma 

melhora no condicionamento físico, ou seja, um aumento no tempo de corrida até a 

exaustão (GRAHAM; HIBBERT; SATHASIVAM, 1998). Acredita-se que esse menor 

tempo de natação pelos animais do grupo CC no presente trabalho, seja devido 

justamente à forma de administração da cafeína aos animais, a qual foi realizada 

diariamente na dieta e não 1 hora antes da natação. 

Segundo Kovacs; Stegen; Brouns (1998), alguns estudos não verificaram 

aumento do condicionamento físico devido à ingestão de cafeína. Esta controvérsia 

pode estar relacionada com a falta de padronização na metodologia utilizada nos 

experimentos e também a algumas variáveis que podem interferir nos resultados das 

pesquisas, como doses de cafeína, tipo de exercício, intensidade do exercício, 

alimentação pré-exercício, habituação à cafeína, estado de condicionamento físico dos 

sujeitos e variações individuais. 

Após as 7 semanas de treinamento, novo teste de exaustão foi realizado (Figura 

6). Os animais treinados nadaram por mais tempo do que os sedentários. 

Doses de cafeína de 3-9 mg/kg foram responsáveis por melhorar o tempo de 

exercício até a exaustão (GRAHAM; SPRIET, 1991; PASMAN et al., 1995; COX et 

al., 2002), embora haja ainda considerável debate sobre o mecanismo exato pelo qual a 

cafeína exerce seu efeito. O efeito de desempenho é tipicamente observado quando a 

cafeína é ingerida uma hora antes do exercício, mas ele também é evidente quando 

ocorre ingestão durante o exercício prolongado. Kovacs; Stegen; Brouns (1998) 

identificaram melhoria no tempo de prova de ciclismo e no desempenho quando 

quantidades moderadas de cafeína (2,1 e 4,5 mg/kg) foram ingeridas em combinação 

com 7% de solução de carboidratos durante o exercício. 

Essig; Costill; Van Handel (1980) postularam que a cafeína melhora os 

exercícios de resistência muscular poupando o glicogênio muscular através do aumento 

da oxidação de gordura, que é resultado do aumento da concentração de epinefrina. 

Entretanto, estudos prévios encontraram que a ingestão de cafeína nem sempre poupa o 

glicogênio muscular (AROGYASAMI; YANG; WINDER, 1989ª; AROGYASAMI; 

YANG; WINDER, 1989b; LAURENT et al., 2000;  GRAHAM et al., 2000), aumenta 

ácidos graxos livres no plasma (AROGYASAMI; YANG; WINDER, 1989b; 
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GRAHAM; SPRIET, 1995), ou reduz a taxa de troca respiratória durante o exercício 

(GRAHAM et al., 2000; GRAHAM; SPRIET, 1995). Além disso, elevados níveis de 

epinefrina no plasma, que muitas vezes, mas nem sempre aumentam ácidos graxos 

livres no plasma durante o exercício, não está necessariamente associado com o 

aumento da resistência na performance do exercício (GRAHAM; SPRIET, 1995; 

KOVACS; STEGEN; BROUNS, 1998). De fato, o aumento de epinefrina pode ser 

contraprodutivo para capacidade da resistência se este resulta em aumento de 

glicogenólise como indicado pelo aumento de lactato no sangue e no músculo em 

alguns estudos (AROGYASAMI; YANG; WINDER, 1989b; KOVACS; STEGEN; 

BROUNS, 1998). 

A concentração de lactato sanguíneo expressa a relação entre sua produção e 

remoção. O lactato que é produzido durante o exercício é removido das fibras 

musculares através da oxidação e da gliconeogênese (DONOVAM; PAGLIASSOTTI, 

1990). 

No presente trabalho, o treinamento melhorou o desempenho dos animais que 

conseguiram nadar por mais tempo e a suplementação da dieta com cafeína não alterou 

o desempenho dos animais e não levou à estabilização das concentrações de lactato 

sanguíneo. 

Segundo Gobatto et al. (2001), num primeiro experimento, os ratos nadaram 

uma 1 vez/semana por 20 minutos com sobrecarga de 5% a 10% do peso corporal por 6 

semanas. Os ratos sedentários utilizando cargas de 5 e 6% apresentaram o steady-state 

de lactato máximo em 5,5 mmol/L de lactato sanguíneo e para cargas diferentes (7 a 

10%) houve aumento progressivo da concentração de lactato. Num segundo 

experimento, os ratos nadaram com carga de 8% do peso corporal, 60 minutos/dia, 5 

dias/semana, durante 9 semanas. O lactato foi medido no tempo 0, 10 e 20 minutos. Os 

ratos sedentários foram submetidos ao mesmo teste e não conseguiram estabilizar os 

níveis de lactato. Os ratos treinados atingiram o steady-state de lactato máximo em 5,5 

mmol/L. Foi demonstrado que após um período de treinamento de natação em alta 

intensidade, a capacidade aeróbica dos animais foi melhorada. A concentração do 

lactato na qual ocorreu o limiar continuou a mesma, porém, foi encontrada numa 

intensidade mais alta comparada com o início do treinamento. 

O peso de 30 dias antes do início do treinamento, peso inicial, peso final e o 

ganho de peso foram avaliados a fim de descobrir se a suplementação de cafeína e o 

treinamento poderiam alterar algum desses parâmetros. Mas não houve diferença 
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estatística para nenhum desses parâmetros entre os grupos (Tabela 8). Da mesma forma, 

Inkielewicz-Stepniak e Czarnowski (2010), observaram que os animais que receberam 

cafeína (4,7 mg/kg/dia) não apresentaram diferença estatística no peso corporal. 

A ingestão de cafeína pode aumentar o turnover e mobilização de ácidos graxos 

livres (HESPEL; EIJNDE; VAN LEEMPUTTE, 2002; ACHESON et al., 2004; 

GREENWAY et al., 2004) e poupar os estoques de glicogênio (HESPEL; EIJNDE; 

VAN LEEMPUTTE, 2002), o que resultaria em redução do peso corporal 

(GREENWAY et al., 2004). A entrada de cafeína aumenta a taxa metabólica basal e a 

liberação de catecolaminas. A cafeína pode inibir a atividade da enzima fosfodiesterase, 

que aumenta os níveis de AMPc e reduz a atividade da lipase hormônio sensível, 

levando a maior lipólise (ACHESON et al., 2004, KOBAYASHI-HATTORI et al., 

2005). Entretanto, no presente trabalho não encontramos diferenças no peso corporal 

entre os animais que receberam cafeína e os que não receberam. 

Para a ingestão alimentar semanal também não houve diferença estatística, 

mostrando que nem o treinamento e nem a suplementação com cafeína interferiram na 

ingestão das ratas, o mesmo aconteceu nos trabalhos de Zheng et al. (2004); Gonçalves, 

2007; Faria, 2009; Franco et al. (2011). Sendo que o último autor utilizou ratos que 

praticavam 4 séries de 10 saltos/5 dias, durante 6 semanas, com carga de 20 a 50% do 

peso corporal e recebiam 15 mg/kg de cafeína, a mesma dose utilizado neste 

experimento. 

Os níveis de albumina, proteínas totais, glicose, ALT e AST foram avaliados 

para verificar se a suplementação da dieta com cafeína alteraria a função hepática. O 

treinamento elevou as concentrações de albumina e proteínas totais, em relação aos 

animais sedentários. Segundo Faria (2009), a natação por 30 minutos também elevou as 

concentrações de proteínas totais. Já para glicose e ALT, a análise estatística não 

revelou nenhuma alteração provocada pela suplementação de cafeína e pelo treinamento 

(Tabela 9). Os dados de Gonçalves (2007) corroboram os resultados do presente 

trabalho. 

Para a atividade da AST, a suplementação com cafeína promoveu uma redução 

significativa em sua atividade (Figura 8). A AST está presente em 80% na mitocôndria 

dos hepatócitos e a ALT está presente no citoplasma. Essa diferença tem auxiliado no 

diagnóstico e prognóstico de doenças hepáticas. Em um dano hepatocelular leve, a 

forma predominante no soro é citoplasmática, enquanto que em lesões graves, há 

liberação da enzima mitocondrial, elevando a relação AST/ALT (MOTA, 2003). 
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Quanto aos parâmetros de avaliação da função renal foram determinadas as 

concentrações de ureia e creatinina. Não houve efeito do treinamento, nem da 

suplementação sobre a concentração de ureia (Tabela 9), o que também não foi 

encontrado por Gonçalves (2007) e Faria (2009). Quanto à concentração de creatinina 

houve uma elevação com a administração da cafeína e assim como no experimento 

anterior, o treinamento levou a um aumento da produção desse metabólito (Figura 9). 

Quanto ao perfil lipídico, para o colesterol total, HDL e triacilgliceróis não 

houve diferença estatística. Assim como aconteceu no trabalho de Zheng et al. (2004), 

que não houve diferença estatística nas concentrações de colesterol total e 

triacilgliceróis em animais tratados com cafeína quando comparados ao grupo controle. 

O treinamento elevou as concentrações de VLDL e LDL nos animais (Tabela 10). 

No trabalho de Kobayashi-Hattori et al. (2005), nenhuma diferença significativa 

para os níveis de HDL foram encontradas em ratos que ingeriram doses de cafeína nas 

concentrações de 0,1%, 0,025%, 0,005%, entretanto, houve uma redução 

estatisticamente significativa nos animais que receberam 0,025%. Não houve diferença 

estatística nos níveis de triacilgliceróis entre o grupo controle e o grupo que recebeu 

0,025% de cafeína, mas para os animais que receberam 0,05% e 0,10% de cafeína, 

houve uma redução significativa. 

Para as médias de peso do fígado e do coração houve diferença significativa em 

relação ao treinamento. Os animais treinados apresentaram fígado e coração maiores 

que os animais dos grupos sedentários. Observando as médias de peso relativo do 

coração, não houve diferença significativa (Tabela 11). Já para o peso relativo do 

fígado, um aumento foi observado pelo treinamento (Figura 10). Os animais treinados 

apresentaram valores maiores para o peso relativo do rim e os animais sedentários 

apresentaram valores maiores para o peso relativo da gordura abdominal (Tabela 11). 

Quanto ao peso do rim e da gordura abdominal não houve diferença estatística 

significativa. Assim como relatado no trabalho Zheng et al. (2004), que também não 

encontrou diferença estatística para o peso dos rins. 

A suplementação com cafeína promoveu um aumento da massa muscular. O 

treinamento e a cafeína aumentaram o peso do músculo sóleo (Tabela 11).  

O exercício físico de intensidade leve a moderada tem sido descrito como 

causador de um desequilíbrio redox temporário (JI, 1995). Isto se deve principalmente 

ao aumento da taxa de consumo de oxigênio pela cadeia de transporte de elétrons 

mitocondrial. Por outro lado, o exercício muito intenso e/ou com características 
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isométricas pode provocar uma maior produção de ERO por outras vias além das 

mitocôndrias, como a enzima xantina oxidase (XO) que é estimulada em situações de 

isquemia tecidual. Além disso, essa maior produção de ERO pode superar a capacidade 

de defesa antioxidante e resultar em um estresse oxidativo, principalmente em 

indivíduos não treinados (LEICHTWEIS et al., 1997). 

O status antioxidante foi avaliado pela concentração das defesas antioxidantes 

(catalase, glutationa e SOD) e os níveis dos produtos de estresse oxidativo (TBARS e 

proteínas carboniladas) foram determinados para avaliar modificação oxidativa sobre 

lipídeos e proteínas, respectivamente, nos órgãos: fígado, coração, rins, músculos 

gastrocnêmio e sóleo de ratas suplementadas ou não com cafeína e que praticavam ou 

não natação. 

O fígado é o principal órgão envolvido em processos oxidativos e de 

detoxificação, em muitas doenças, biomarcadores do estresse oxidativo estão elevados 

no fígado nos estágios iniciais (STADLER et al., 2003).  

Em relação aos produtos do estresse oxidativo no fígado, não houve diferença 

significativa para os níveis de TBARS entre os grupos estudados (Tabela 12). Liu et al. 

(2000), encontraram diminuição nos níveis de MDA no fígado de ratas exercitadas na 

esteira a 1,6 Km/h, 2h/dia, 5 dias/semana por 8 semanas. Navarro-Arevaldo e Sanchez-

Del-Pinto (1998), avaliaram os níveis de TBARS no fígado de ratos jovens e idosos, 

submetidos a corrida em esteira, sendo um grupo a curto prazo (1 hora/dia, 5 

dias/semana, durante 3 meses) e o outro grupo a longo prazo (1 ano) e observaram uma 

elevação para os ratos jovens que correram por 3 meses. Para Paşaoğlu et al. (2011), os 

animais que foram tratados com dose de 100 mg/kg de cafeína, apresentaram uma 

redução significativa do nível de MDA quando comparado com o grupo controle e o 

grupo que recebeu dose de 30 mg/kg. Mukhopadhayay, Mondal e Poddar (2003), 

administraram 20 mg/kg de cafeína durante 30 dias para ratos e observaram uma 

redução dos níveis de MDA.  

Cafeína, teobromina - um produto de seu catabolismo - e xantina exibem ambos 

poder antioxidante e propriedades pro-oxidantes in vitro. Aqui, nenhuma diferença, 

entre os grupos foi encontrada na determinação dos TBARS (NOSCHANG et al., 

2009). No trabalho de Inkielewicz-Stepniak e Czarnowski (2010), em ratos tratados 

somente com cafeína (4,7 mg/kg/dia) apresentaram os menores valores de TBARS no 

fígado, rim, cérebro e soro. Lee (2000) notou que a cafeína remove os radicais hidroxil 
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por meio da reação de Fenton e que a cafeína em concentrações milimolares inibe a 

lipoperoxidação através da redução de lipoperóxidos no microssoma de fígado de ratos.  

A administração de cafeína para os animais sedentários levou a uma elevação 

dos níveis de proteínas carboniladas (Figura 11). No trabalho de Liu et al. (2000), houve 

uma redução dos níveis de proteínas carboniladas no fígado em ratas exercitadas. Para 

Paşaoğlu et al. (2011), os animais que foram tratados com cafeína apresentaram redução 

nos níveis de proteínas carboniladas quando comparados ao grupo controle. 

Cafeína é considerada também como um antioxidante assim como a glutationa, 

sendo mais efetiva que o ácido ascórbico (LEE, 2000). Glutationa é um importante 

antioxidante solúvel em água, presente intracelularmente em concentrações milimolares. 

Ela reage diretamente com os radicais livres e pode proteger as células do oxigênio 

singlete (1O2), OH e O2
-. A glutationa é um substrato para hidroperóxido, sendo 

reduzida pela enzima GPx, na sua ausência leva ao acúmulo de hidroperóxidos 

lipídicos. Entretanto, glutationa dietética é pobremente absorvida em humanos. Cafeína, 

por outro lado, é muito bem absorvida e metabolizada (DEVASAGAYAM et al., 1996). 

No trabalho de Lew, Pyke e Quintanilha (1985) foi demonstrado que o exercício 

exaustivo diminui GSH no fígado. Sen et al. (1992) investigaram a influência de uma 

corrida em bicicleta exaustiva no status de GSH nos tecidos de ratos, e encontraram que 

o exercício diminuiu as reservas de glutationa total no fígado. Abraham e Singh (1999), 

administraram cafeína por gavagem a 3 grupos de ratos com as respectivas doses (2,25 

mg/kg, 4,5 mg/kg, 9 mg/kg)  e não encontraram diferença estatística na atividade de 

glutationa no fígado. O que aconteceu também quando administram uma dose de 70 mg 

de cafeína/ 100 mL de água na água do bebedouro, por 2 semanas. No presente trabalho 

também não houve alterações de GSH no fígado (Tabela 12). 

Com relação à atividade de catalase, houve uma interação entre cafeína e 

treinamento, onde os animais do grupo T apresentaram diferença significativa em 

relação aos grupos (C, CC e TC). A cafeína associada ao treinamento reduziu a 

atividade de catalase (Figura 12). Mukhopadhayay, Mondal e Poddar (2003), 

administraram cafeína (20 mg/kg durante 30 dias) para ratos e houve um aumento na 

atividade da catalase hepática. 

Wilson e Johnson (2000) demonstraram que enzimas antioxidantes no fígado são 

alteradas pelo exercício, podendo levar ao aumento ou a diminuição na atividade de 

SOD, CAT e GPx. 
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Embora seja essencial para o metabolismo aeróbio, o aumento de oxigênio pode 

levar a aumento do estresse oxidativo no coração durante o exercício físico (GUL; 

ATALAY; HÄNNINEN, 2003). No presente trabalho, os produtos do estresse oxidativo 

no coração, TBARS e proteínas carboniladas, não apresentaram diferença significativa 

em relação ao treinamento e a cafeína (Tabela 13). O que foi encontrado no trabalho de 

Gul et al. (2006), onde os níveis de dialdeído malônico no tecido cardíaco de ratos que 

corriam na esteira não apresentaram diferenças significativas entre os ratos sedentários e 

treinados e também no trabalho de Venditti e Di Meo (1996), que não encontraram 

peroxidação lipídica em ratos que nadaram durante 10 semanas. Já no trabalho de Liu et 

al. (2000), os níveis de MDA aumentaram no tecido cardíaco. Para Paşaoğlu et al. 

(2011), os níveis de MDA e proteínas carboniladas foram menores para os animais que 

receberam cafeína quando comparados ao controle. 

No trabalho realizado por Belló et al. (1996), foi demonstrado que o treinamento 

aeróbio em ratos, realizado através de corrida em esteira, melhorou a capacidade 

miocárdica para combater o estresse oxidativo, levando a uma menor formação de 

TBARS. No estudo de Belló-Klein et al. (2000),  ratos com 21 dias, foram submetidos a 

treinamento a 50% do VO2 máximo, por 4 semanas e não foi encontrado aumento de 

TBARS nos corações destes animais, o que sugere que adaptações compensatórias no 

sistema antioxidante tecidual tenham ocorrido. 

Avaliando a concentração de glutationa, pode-se observar na Figura 13, um 

aumento da sua concentração pela suplementação de cafeína em ratos treinados. A GSH 

é um antioxidante fundamental ao coração, uma vez que este apresenta atividade 

oxidativa (potencial fonte de oxidantes) e baixo conteúdo e atividade de antioxidantes 

(vitamina E e enzimas) (CECONI et al., 1988). Tem sido demonstrado que a redução 

nas concentrações endógenas de GSH pode intensificar o dano oxidativo provocado 

pelo exercício físico (LEEUWENBURGH; JI, 1995). Segundo Ji (1995), o nível de 

GSH no músculo cardíaco de ratos elevou-se após natação. Pouca síntese de GSH 

ocorre no músculo esquelético e cardíaco e parece que esses músculos são capazes de se 

adaptarem ao estresse oxidativo crônico aumentado a captação de GSH extramuscular. 

Os dados do presente trabalho sugerem que a cafeína associada ao treinamento 

promoveu um aumento nos níveis de glutationa. 

Os níveis de catalase elevaram-se nos animais treinados (T e TC) de forma 

significativa quando comparados ao grupo CC (Figura 14). No trabalho de Gul et al. 

(2006), foi avaliada a atividade da enzima catalase em ratos que corriam na esteira, 5 
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vezes/semana, durante 8 semanas, e os resultados mostraram que a atividade da catalase 

no tecido cardíaco não apresentou alterações significativas no exercício agudo e no 

treino de resistência. No trabalho de Taylor, Ciccolo e Stames (2003), o treinamento de 

resistência não resultou em alteração na atividade da catalase no músculo cardíaco de 

ratos. 

Nos rins, não houve diferença estatística para os produtos do estresse (Tabela 

14), o que também foi encontrado por Liu et al. (2000). Para glutationa, não houve 

diferença significativa. Já para catalase (Figura 15) houve uma redução dos seus níveis 

em animais treinados que receberam cafeína. 

O treinamento reduziu a produção de TBARS (Figura 16) no músculo 

gastrocnêmio. A cafeína reduziu os níveis de proteínas carboniladas nos animais 

sedentários (Figura 17). Ao contrário Liu et al. (2000), encontraram que os níveis de 

MDA aumentaram no tecido muscular e também Quiao, Hou e Liu (2005), utilizando 

ratos que nadaram com cargas 10, 13 e 15% do peso corporal, com curtos ou longos 

intervalos de repouso, encontraram um aumento de TBARS nos músculos torácicos. Em 

relação às proteínas carboniladas, Packer (1997), encontrou um aumento na 

concentração de proteínas carboniladas nos músculos torácicos em resposta ao 

treinamento em ratos. 

Glutationa e catalase, não apresentaram diferença estatística significativa entre 

os grupos (Tabela 15). No trabalho de Tiidus, Pushkarenko e Houston (1996), a 

atividade da enzima catalase não foi alterada em ratos submetidos a 8 semanas de 

exercício aeróbio, dados que corroboram os resultados encontrados no presente 

trabalho. A catalase é largamente distribuída na célula, com a maior parte da atividade 

ocorrendo na mitocôndria e peroxissomos (POWERS; LENNON, 1999). 

Segundo Ji e Fu (1992); Tessier et al. (1995), a GSH, principal antioxidante 

celular não enzimático, ou a relação entre GSH e GSSG podem ser diminuídas durante 

o exercício físico. Hellsten (1994) sugeriu que o exercício induz à uma diminuição nos 

superóxidos gerados pela XO que levam ao estresse oxidativo nos tecidos musculares 

localizados próximos, sendo o estresse manifestado pela diminuição de GSH dos 

tecidos. Para Ji (1995), o conteúdo de GSH no músculo do membro posterior do rato foi 

encontrado aumentado de forma significativa após uma sessão aguda de exercício, bem 

como a magnitude do aumento parece depender da intensidade de exercício. No 

presente trabalho, não houve diferença entre os grupos estudados. 



 
 

86 

O mecanismo de ação do cálcio induzido pela ação da cafeína parece agir de 

forma diferenciada nas fibras musculares do tipo I e II, visto que as fibras de contração 

lenta (tipo I) são mais sensíveis à ação da cafeína do que as fibras musculares de 

contração rápida (tipo II) (PAGALA; TAYLOR, 1998). 

Não houve diferença estatística para a atividade da SOD e da catalase no 

músculo sóleo (Tabela 16). No trabalho de Plant et al. (2003), a atividade da catalase foi 

maior no músculo sóleo de ratos treinados do que de sedentários. 

A SOD participa na célula como uma defesa antioxidante enzimática primária 

contra radicais superóxidos (POWERS; LENNON, 1999). Um aumento na atividade 

dessa enzima corresponde a um aumento da resistência ao estresse oxidativo 

(FIELDING; MEYDANI, 1997). Ortenblad et al. (1997) encontraram que a atividade 

da SOD total e mitocondrial no músculo em repouso foi maior em atletas que treinam 

voleibol quando comparados a indivíduos não treinados também em repouso. 

A atividade da SOD no músculo esquelético de ratos foi maior nos músculos 

oxidativos que contém uma alta porcentagem das fibras do tipo I e tipo IIA comparado 

com os músculos com baixos números de mitocôndria (exemplo: tipo IIB) (POWERS; 

JACKSON, 2008). 

Miyazaki et al. (2001) examinaram SOD, catalase e GPx em homens sedentários 

que participaram de 12 semanas de treinamento de resistência, antes e após o 

treinamento, os indivíduos realizaram um teste cicloergométrico até a exaustão. Eles 

encontraram um aumento na atividade de SOD e GPx eritrocitária no repouso, mas não 

da catalase. Nenhuma das três atividades enzimáticas aumentaram em resposta ao 

exercício agudo. Houve um aumento da concentração de MDA reduzido nos eritrócitos 

e ânions superóxidos nos neutrófilos em resposta a exercício agudo após o treinamento. 

Os níveis de SOD no músculo sóleo elevaram-se depois de exercício exaustivo 

nos ratos jovens e os ratos idosos apresentaram a maior atividade no grupo de 

treinamento a longo prazo (NAVARRO-AREVALDO; SANCHEZ-DEL-PINTO, 

1998). 

Sabe-se que a magnitude do exercício promove mudanças na atividade da SOD 

no músculo esquelético levando a um aumento em função da intensidade e duração do 

exercício, e portanto, os estudos com animais exercitados a intensidades mais altas e/ou 

com durações diárias mais prolongadas de exercícios geralmente mostram um aumento 

na atividade da SOD. Finalmente, a magnitude do aumento da atividade dessa enzima 

induzido pelo exercício nas fibras musculares é maior em músculos esqueléticos 
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compostos por fibras altamente oxidativas (por exemplo, tipo I e tipo II) (POWERS et 

al., 1994). 

A explicação para a variação entre os estudos para a atividade da SOD, 

possivelmente pode ser devido a diferenças metodológicas particulares de cada 

experimento, assim como variações no treinamento. Diferenças nos tipos de fibras entre 

os músculos estudados, encontrados na literatura, podem ser fatores que contribuem 

para diferenças (OYANAGUI, 1984). Por isso, ensaios com baixa sensibilidade para a 

atividade da SOD podem falhar em detectar pequenas a moderadas diferenças entre os 

grupos e, portanto, esta falha poderia explicar a não observância do aumento da SOD 

induzida pelo exercício em alguns estudos. 

A expressão das enzimas Zn-SOD, Mn-SOD e CAT foram avaliadas no músculo 

sóleo e os resultados demonstraram que a expressão de todas elas foram reduzidas em 

função do treinamento. Quando a suplementação com cafeína foi associada ao 

treinamento, a expressão de Zn-SOD e Mn-SOD foi elevada (Figura 18 A e B). 

Segundo Hollander et al. (2001) ratos Sprague-Dawley, submetidos a exercício 

exaustivo em esteira tiveram uma maior transcrição do RNAm de Mn-SOD de fibras 

musculares do tipo IIA no músculo vasto lateral em comparação aos sedentários e Cu-

Zn-SOD foi aumentada após a sessão de exercícios, mas neste caso o controle parecia 

ser pós-transcricional porque o nível de RNAm para esta proteína não foi alterado. 

A atividade da CAT no músculo sóleo foi maior para os grupos que receberam 

cafeína (Tabela 16) e houve uma redução da expressão de CAT (Figura 18 C) nos 

grupos T e TC. A expressão de CAT no músculo esquelético em resposta à exercícios 

crônicos é controversa, pois existem estudos que relatam um aumento 

(QUINTANILHA, 1984; VINCENT et al., 2000), diminuição (LEEUWENBURGH et 

al., 1994; POWERS et al., 1994), ou nenhuma mudança (POWERS et al., 1994) na 

atividade da CAT muscular após o treinamento.  

As concentrações de SOD, sulfidrilas e PON fenilacetato no soro não 

apresentaram diferença estatística significativa (Tabela 17). O treinamento elevou a 

concentração de PON (paraoxon) (Figura 19). 

Segundo Urso e Clarkson (2003), o aumento nos níveis da atividade da SOD no 

sangue e músculo em repouso são mais comuns em indivíduos treinados, e a atividade 

da SOD aumenta em resposta a intervenções de exercícios numa população treinada, 

mas no presente trabalho, não houve elevação da atividade da SOD. 
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Um dos componentes das proteínas que são altamente susceptíveis aos danos 

oxidativos são os resíduos de sulfidrilas. Floyd (1995) estima que 0,9% do oxigênio 

total consumido nas células contribuam para a oxidação das proteínas. Muitos desses 

danos são irreparáveis. As proteínas modificadas pelo oxigênio reativo são altamente 

susceptíveis a clivagem proteolítica. O exercício induz a oxidação das proteínas e 

estudos têm usado principalmente a formação de carbonilas como marcadores da 

oxidação (SEN, 1995). As sulfidrilas são altamente instáveis e, se não adequadamente 

processadas, podem ser oxidadas durante o processamento das amostras ou ensaios.  

Nesse experimento foram dosadas as atividades arilesterase e paraoxonásica da 

PON, que utiliza como substrato o fenilacetato e o paraoxon respectivamente. Os 

resultados indicaram que o treinamento aumentou a atividade paraoxonásica da PON 

(Figura 19).  

Segundo Leeuwenburgh et al. (1997), o estresse oxidativo induzido pelo 

exercício pode disparar adaptações em resposta ao treinamento e tais adaptações seriam 

tecido específicas, sugerindo um mecanismo regulatório complexo. 

O possível efeito da cafeína como recurso ergogênico é bastante estudado. No 

entanto, os resultados destes estudos apresentam algumas controvérsias devido a falta 

de padronização das metodologias (tipo, intensidade e duração dos exercícios, doses de 

cafeína) utilizadas nos experimentos. Além disso, este tipo de estudo é complexo, uma 

vez que a cafeína afeta quase todos os tecidos do corpo dificultando a observação de 

seus mecanismos de ação. 

Resumindo os principais resultados desse experimento, observou-se que a 

suplementação da dieta com cafeína não aumentou o tempo de natação. Quanto aos seus 

efeitos, pode-se observar que a cafeína foi responsável por: elevar o ganho de peso; 

aumentar a massa muscular, em relação ao sóleo e o gastrocnêmio; elevar os níveis de 

TBARS no músculo gastrocnêmio, a catalase no músculo sóleo e a proteína carbonilada 

no fígado. Quando associada ao grupo controle, a cafeína reduziu a proteína carbonilada 

no músculo gastrocnêmio e reduziu a atividade da catalase no fígado e rins quando 

associada ao grupo treinado. Além disso, quando associada ao grupo treinado elevou as 

concentrações de creatinina e glutationa e a atividade da catalase no coração.  

O treinamento por sua vez, foi responsável pela elevação do peso inicial, das 

concentrações de albumina, proteínas totais, colesterol não HDL (VLDL + LDL), peso 

total do músculo sóleo e coração e peso relativo dos rins e do fígado. Adicionalmente, 

elevou a atividade da catalase no fígado e nos rins, além de elevar a atividade 
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paraoxonásica da PON e reduziu o peso relativo da gordura abdominal e os níveis de 

TBARS e glutationa no músculo gastrocnêmio.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Os 2 experimentos realizados com doses de cafeína diferentes mostraram 

características distintas. 

No primeiro experimento, a suplementação com cafeína levou a um aumento da 

ingestão alimentar, do peso relativo da gordura e da atividade paraoxonásica da PON, 

bem como a uma redução nos níveis de creatinina, peso relativo do fígado e músculo 

gastrocnêmio. O treinamento levou a um aumento da ingestão alimentar, a uma redução 

nas concentrações de triacilgliceróis e sulfidrilas totais. 

De acordo com os resultados observados no segundo experimento, a cafeína não 

melhorou o condicionamento físico dos animais, não proporcionou estabilização da 

concentração de lactato sanguíneo, levou a um ganho de massa muscular. 

Uma ação tecido específica pôde ser observada com relação às defesas 

antioxidantes. No coração, a cafeína associada ao treinamento melhorou as defesas 

antioxidantes, elevando a atividade da catalase e a concentração de glutationa. No 

músculo gastrocnêmio, a cafeína elevou concentração de glutationa e no fígado e nos 

rins, a cafeína levou à uma redução da atividade da catalase. 

Com relação aos marcadores do estresse oxidativo avaliados observou-se que no 

fígado as concentrações de proteínas carboniladas foram elevadas e no músculo 

gastrocnêmio suas concentrações foram reduzidas quando a cafeína foi administrada ao 

grupo controle. Uma elevação dos níveis de TBARS também foi observada no músculo 

gastrocnêmio dos animais suplementados com cafeína. 

Em relação à expressão gênica das enzimas antioxidantes no músculo sóleo, 

observou-se uma redução dos níveis de mRNA de Zn-SOD e Mn-SOD e catalase pelo 

treinamento, ao passo que a suplementação com a cafeína aumentou a expressão de Zn-

SOD e Mn-SOD. 

A adição de 12 mg de cafeína/kg na dieta de ratas mostrou um efeito positivo 

sobre a atividade paraoxonásica da PON e a dose de 15 mg/kg apresentou uma ação 

tecido específica para as defesas antioxidantes. 
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ANEXO I 
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APÊNDICE I 
 
 

 
Cálculo da quantidade de cafeína utilizada no experimento I e sua distribuição nos 

alimentos. Os dados utilizados para calcular o teor de cafeína, foram de acordo com 

SLAVIN; JOENSEN, 1995. 

 

1 xícara de café (150 mL) – 150 mg de cafeína 

Energético (250 mL) – 80 mg 

 

- Um indivíduo adulto saudável pesa em média 70 kg. 

- Dose de cafeína utilizada no experimento I: 12 mg/kg 

- Sendo assim, a quantidade de cafeína é: 840 mg/dia 

- Distribuindo a dose de cafeína nos alimentos: 

* 5 xícaras de café (150 mL) 

* 1 energético (250 mL) 

 

- Esses valores seriam o consumo diário. 



 
 

108 

APÊNDICE II 

 
 
Cálculo da quantidade de cafeína utilizada no experimento II e sua distribuição nos 

alimentos. Os dados utilizados para calcular o teor de cafeína, foram de acordo com 

SLAVIN; JOENSEN, 1995. 

 

1 xícara de café (150 mL) – 150 mg de cafeína 

 

- Um indivíduo adulto saudável pesa em média 70 kg. 

- Dose de cafeína utilizada no experimento II: 15 mg/kg 

- Sendo assim, a quantidade de cafeína é: 1050 mg/dia 

- Distribuindo a dose de cafeína nos alimentos: 

* 7 xícaras de café (150 mL) 

 

- Esses valores seriam o consumo diário. 

 
 



 
 

109 

APÊNDICE III  

 

 

Resumos apresentados em congressos: 

 

 
VIANA, S.F.; CASTRO, M.R.R.; CAMPOS, A.J.S.; Comucci, E.B.; BORBA, M.C.A.; 
SILVA, M.E.; PEDROSA, M.L. Caffeine supplementation and oxidative stress in 
swim-trained supporting overload rats. XL Annual Meeting of The Brazilian 
Biochemistry and Molecular Biology Society. 2011, Foz do Iguaçu, PR. 
 
 
VIANA, S.F.; SILVA, M.E.; PEDROSA, M.L. Effects of caffeine supplementation on 
biochemical parameters and oxidative stress in rats submitted to swimming. XXXIX 
Annual Meeting of the Brazilian Society for Biochemistry and Molecular Biology 
(SBBq). 2010, Foz do Iguaçu, PR.  
 
 
VIANA, S.F.; MIRANDA, A.M.; CASTRO, M.R.R.; SILVA, M.E. Efeito da cafeína na 
performance de ratas submetidas ao treinamento de natação. 1° Encontro de Educação 
Física e Desporto - CEDUFOP - FIEP/Ouro Preto. 2010. Ouro Preto, MG. 
 


