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5.1. Cafeína e Efedrina 
A cafeína é um estimulante, termogênico e nootrópico, um termo usado para descrever 

suplementos que afetam o funcionamento do cérebro positivamente. Ela tem vários 

benefícios, e em alguns casos, malefícios (como o aumento da pressão sanguínea a 

ansiedade). Ela pode ser usada para lhe dar mais energia para treinar, mas eu não 

recomendo fazer isso todos os dias; apenas se você realmente estiver cansado e tendo 

um dia ruim. Caso contrário, você irá criar uma tolerância e ela perderá seus efeitos, 

fazendo com que você precise aumentar a dose cada vez mais, tornando-se dependente 

dela. A cafeína é uma droga, na verdade, a droga mais consumida no mundo e causa 

problemas como qualquer outra. 

Diferente do que se acredita a cafeína não aumenta a sua energia e sim apenas auxilia 

a manter sua energia atual, isso é feito pela antagonização dos receptores de adenosina. 

A adenosina é um químico neurotransmissor, que no cérebro age como um inibidor tendo 

uma ação calmante do sistema nervoso. Esse neurotransmissor ajuda a induzir o sono 

e suprimir a excitação. A adenosina é geralmente um produto da quebra do ATP para 

gerar energia, e ela se liga aos receptores de neurônios no cérebro emitindo sinais que 

te deixam sonolento. A cafeína é um antagonista do receptor de adenosina, ou seja, ela 

se liga ao receptor bloqueando a entrada da adenosina. De qualquer forma, a cafeína 

não ativa o receptor e apenas limita a quantidade de adenosina que se liga aos 

receptores. A adenosina também pode impedir que um outro neurotransmissor chamado 

dopamina se ligue aos seus receptores no cérebro. A dopamina tem efeitos de bem-

estar, prazer, motivação e outras sensações positivas no corpo, então, quando a cafeína 

inibe a adenosina ela consequentemente aumenta os efeitos da dopamina. Se os seus 

receptores de adenosina estiverem constantemente bloqueados o seu cérebro irá se 

adaptar e seu corpo produzirá novos receptores, fazendo com que você precise 

aumentar a dose de cafeína para obter os mesmos efeitos. Por isso não é recomendado 

usá-la continuamente.  

Ela pode ajudá-lo bastante nos treinos, por aumentar a força [140], a resistência 

muscular e o desempenho anaeróbico [141]. Mas o principal uso dela tem a finalidade 
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de queimar gordura (termogênico). A cafeína acelera o seu metabolismo, o que lhe faz 

queimar mais calorias, e dessa forma aumenta o seu potencial para queima de gordura. 

Foi visto um aumento do metabolismo (queima de calorias pelo corpo) em pessoas 

saudáveis trinta minutos depois de uma ingestão de 4 mg/kg de cafeína [142].  Esse 

aumento do metabolismo pode depender da dose usada e é relacionado a liberação de 

catecolaminas no sangue. Um estudo mostrou que a oxidação de gorduras durante um 

exercício de exaustão no ergômetro foi maior no grupo que estava suplementando com 

330mg de cafeína [143].   

Em termos de desempenho no treino de força e/ou hipertrofia a cafeína se mostrou 

eficaz, uma das razões pela qual ela pode aumentar a força é por diminuir a percepção 

de dor enquanto aumenta a mobilização de cálcio nas células musculares [144,145]. O 

cálcio é uma substância essencial para a realização da contração muscular.  

A cafeína também age como um nootrópico, melhorando o desempenho cognitivo. Ela 

melhora o estado de alerta, memória, foco, e tempo de reação [146, 147, 148]. Esse tipo 

de efeito pode ser ainda mais prevalente com a combinação da teanina.  

Ela, particularmente, sempre a uso em fases de perda de peso, pois realmente é um 

ingrediente seguro e que funciona, ao contrário de muitos termogênicos no mercado, que 

contêm vinte ingredientes inúteis e custa vinte vezes o preço da cafeína por si só. 

Algumas pessoas são muito sensíveis à cafeína, então comece com uma dose baixa e 

aumente-a aos poucos, determinando a sua sensibilidade ou tolerância a essa droga. 

Fazer o uso contínuo da cafeína pode acarretar uma tolerância e, em alguns casos, 

dependência. Então, sempre que terminar o seu cutting, descontinue o uso, mas baixe-

o aos poucos, pois existem sintomas de abstinência, por ser uma droga como qualquer 

outra.  

Você pode suplementar a cafeína também para diminuir o cansaço em um longo dia de 

trabalho, ou aumentar o desempenho no treino. Para diminuir o cansaço uma dose de 1-

3 mg/kg é o suficiente, mas esse efeito será nulo em pessoas que já tem uma tolerância 

a essa droga. Para uma melhora de desempenho (curto prazo) durante o treino use 4-6 
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mg/kg trinta minutos antes do treino, duas a três vezes por semana. Lembre-se que a 

meia vida da cafeína é de aproximadamente seis horas então usá-la a noite pode causar 

insônia.  

É muito comum entre praticantes de musculação fazer uma combinação de efedrina, 

cafeína e aspirina para fins termogênicos. A efedrina é uma droga banida em vários 

países, por ser perigosa em altas dosagens. Eu mesmo nunca a usei por ser banida nas 

federações de fisiculturismo em que compito. Acho desnecessário o uso da aspirina, a 

não ser que você queira ter várias úlceras e “abrir buracos” no seu estômago.  

A efedrina é um composto ativo da erva ephedra, ela auxilia na queima de gordura 

aumentando o nível de ácidos graxos sanguíneos para serem usados como energia. 

Esse composto também ajuda a estimular os adrenoreceptores beta que aumentam a 

lipólise [149]. Existem outros mecanismos de ação da efedrina, como aumentar o 

consumo de oxigênio durante o exercício, mas seus benefícios são potencializados com 

a combinação de cafeína. A combinação desses dois ingredientes gera um aumento 

maior do metabolismo do que se aumentar cada um isoladamente, por isso podemos 

concluir que eles agem sinergicamente [150]. 

A curto prazo a efedrina causa um aumento da pressão arterial sistólica sem ter efeitos 

na diastólica [151]. Em indivíduos saudáveis, esse feito tende a diminuir a longo prazo, 

provavelmente devido a perda de peso. Mas, o uso de efedrina pode ser contraindicado 

em casos de hipertensão ou outros problemas cardíacos.  

De qualquer forma, a combinação é eficaz e a dosagem geralmente é de 200mg de 

cafeína junto de 20mg de efedrina, três vezes ao dia. Eu não tenho poder sobre as suas 

escolhas, mas se você decidir usar a efedrina, tome muito cuidado e comece com uma 

dose 100/10, uma vez ao dia, para determinar sua tolerância. Como à cafeína, existem 

muitas pessoas sensíveis à efedrina, e não quero ser responsável por ninguém tendo 

problemas de saúde por falta de paciência ou ignorância. 
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