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Influência de um suplemento com base em cafeína no desempenho de nadadores 

amadores. 
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Resumo: Introdução: Algumas pesquisas sugerem que a utilização de suplementos com 

base em cafeína pode auxiliar no desempenho de atletas de natação, isso se deve ao fato 

da cafeína aumentar o foco de atenção e diminuir a percepção de esforço em testes 

máximos. Entretanto, há uma grande variação de suplementos com base nessa substância 

e a literatura carece de informações sobre o aumento de desempenho de atletas de águas 

abertas utilizando suplementação de termogênicos. Objetivo: Analisar o efeito da 

suplementação do termogênico no desempenho de atletas amadores de natação. 

Metodologia: Foram avaliados 20 nadadores com experiência mínima de três anos de treino 

sistemático, o estudo foi elaborado duplo-cego e todos os nadadores passaram por três 

condições a) sem suplementação, b) placebo, c) termogênico com base em cafeína, 

respeitando um intervalo mínimo de 48 horas. Os voluntários realizaram um aquecimento 

de 10 minutos em intensidade leve e logo após, realizaram três tiros sendo: 200m, 100m e 

50m para o máximo. Foi respeitado um intervalo de 10 minutos a cada tiro, onde o tempo 

foi anotado e, posteriormente, calculado a velocidade crítica (VC) de cada nadador. Análise 

estatística: As comparações foram realizadas através do teste de medidas repetidas 

utilizando o post hoc de Bonferroni. Resultados: Foi possível observar diferenças 

significantes para o teste de 100m nas condições placebo e termogênico. Entretanto, para 

os demais testes não houveram modificações no desempenho dos nadadores. Conclusão: 

Os resultados do presente estudo não foram suficientemente consistentes, por conta que 

apenas no teste de 100m observou-se melhoras significativas. A maior parte dos estudos 

relacionados com cafeína e termogênicos demonstram melhoras significativas em todos os 

testes ou demonstram não fazer efeitos. Mais estudos devem ser elaborados com a 

finalidade de uma melhor compreensão dos efeitos da suplementação de termogênicos no 

desempenho de nadadores.  

 

Introdução: 

 A natação é um esporte que requer um grande gasto energético para sua execução 

(5). Os atletas devem realizar distâncias distintas no menor tempo possível, como em outras 

modalidades de tempo, pequenas diferenças podem definir o vencedor e o atleta que nem 

irá participar de uma final (9). Habitualmente os nadadores buscam melhorar o seu 

desempenho através de diversas estratégias como: treinamento de força (2); treinamento 

pliométrico (3);  modificações de padrão do nado (13); entre outros.  

 Uma das alternativas que os nadadores utilizam em busca da melhora do 

desempenho é a suplementação de diversas substancias (11, 12, 15, 17). Em alguns 

trabalhos os resultados dessa estratégia são positivos como no trabalho de Scorcine et. al 

(2013) que utilizou a suplementação de creatina em nadadores de águas abertas e pode 

ser observado melhoras significativas no teste de potência. Outra substância comumente 

utilizada como estratégia ergogênica para melhoria de desempenho esportivo é a cafeína 



ou suplementos com base em cafeína (1, 4, 8, 14). Entretanto, não há um consenso entre 

os pesquisadores em relação a cafeína e nadadores, boa parte dos estudos demonstram 

haver benefícios a utilização dessa substância como no trabalho Collomp et al (1992) que 

investigou nadadores treinados e não treinados e encontrou melhoras significativas no 

tempo de tiros de 100m (6). Outro trabalho encontrou melhora na performance após a 

ingestão de cafeína (16). Por outro lado, indo de encontro a esses resultados Longo et al 

(2010) não observaram diferenças significantes no tempo e no lactato sanguíneo de 

nadadores após a ingesta de cafeína (10), outro trabalho também não foi possível observar 

diferenças significativas após a ingestão de cafeína sobre o desempenho máximo (7). 

Embora a utilização de cafeína objetivando a melhora do desempenho ter sido bem 

explorada na literatura, ainda carecem de informações sobre os efeitos de suplementos 

com base em cafeína no desempenho de nadadores amadores.   

Objetivo:  

Analisar o efeito da suplementação do termogênico no desempenho de atletas 

amadores de natação. 

Metodologia:  

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido por parte dos 

voluntários, foram avaliados 20 nadadores com experiência mínima de três anos de treino 

sistemático. O estudo foi elaborado duplo-cego e todos os nadadores passaram por três 

condições a) sem suplementação, b) placebo, c) termogênico com base em cafeína, 

respeitando um intervalo mínimo de 48 horas. Os voluntários realizaram um aquecimento 

de 10 minutos em intensidade leve e logo após, realizaram três tiros sendo: 200m, 100m e 

50m para o máximo. Foi respeitado um intervalo de 10 minutos a cada tiro, onde o tempo 

foi anotado e, posteriormente, calculado a velocidade crítica (VC) de cada nadador. Análise 

estatística: As comparações foram realizadas através do teste de medidas repetidas 

utilizando o post hoc de Bonferroni. 

 

 

 

 

 



 

Resultados: Ver tabela 1.  

Tabela1. Resultados em forma de média e desvio padrão para os testes de 200m, 100m 

e 50m nas condições sem suplementação; Placebo (P); Termogênico (K). 

  200m 200m P 200m K 100m 100m P 100m K 50m 50m P 50m K 

Média 175,00 173,35 173,76 80,82 79,35* 79,35* 36,18 35,41 36,18 

Desvio 28,02 28,12 27,08 12,60 12,03 12,43 6,47 5,03 5,43 

O nível de significância foi estabelecido em p≤0,05 e * indica diferenças significativas 

entre as condições sem suplementação com as demais. 

 

Conclusão: 

Os resultados do presente estudo não foram suficientemente consistentes. No teste 

de 100m os resultados demonstraram diferenças significativas na utilização do suplemento, 

porém, os nadadores também nadaram mais rápido utilizando o placebo. Para as outras 

distâncias não foi possível observar diferenças significativas em nenhuma condição. A 

utilização de estratégias suplementares em nadadores pode ser uma alternativa, 

entretanto, não são todos os indivíduos que irão se beneficiar desses compostos. De acordo 

com a literatura os trabalhos com contextos similares são controversos e mais pesquisas 

devem ser incentivadas objetivando esclarecer se é necessária a utilização desse tipo de 

recurso para a melhora do desempenho de nadadores amadores.  
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