
 
 

 

DOSSIÊ CIENTÍFICO TERMOLEN 

 

CAFEÍNA 

A cafeína (1,3,7 trimetilxantina) é um alcaloide pertencente a família metilxantina amplamente consumido 

na forma de café, chás, alimentos e alguns medicamentos, sendo extensamente estudada e utilizada como 

substância psicoativa, broncodilatadora, cardiotônica e diurética1-4. Contudo, nos últimos anos, muita 

atenção tem sido dada ao potencial ergogênico que a cafeína apresenta previamente à realização de 

exercícios físicos, otimizando a performance física e o emagrecimento corporal, conforme será descrito 

mais adiante.  

 

Metabolismo 

Após a administração oral, a cafeína atinge a circulação rapidamente, podendo ser absorvida pela mucosa 

bucal ou pelo restante do trato gastrintestinal com aproximadamente 100% de biodisponibilidade, com 

pico de concentração na corrente sanguínea entre 15 a 90 minutos após a sua ingestão, com meia vida de 5 

horas5-7-jeukendrup.  

 

Contudo, o Termolen® apresenta um diferencial em relação à liberação de cafeína na circulação. No 

produto em questão, a absorção de cafeína ocorre de forma gradual, atingindo nível máximo de 

concentração na corrente sanguínea mais lentamente. Desta forma, a ingestão de Termolen® permite que a 

cafeína permaneça um tempo maior biodisponível no plasma, fazendo com que os efeitos exercidos por 

esta substância sejam mais pronunciados.  

 

A cafeína é metabolizada majoritariamente no fígado pelo citocromo P450 1A2 (CYP1A2) e 2E1 (CYP2E1). 

Em menor proporção, pode ser metabolizada no cérebro e rins. Primariamente, ocorre a remoção dos 

grupos metil 1 e 7 de sua estrutura, e, desta forma, se dá a formação de três grupos metilxantina. De modo 

geral, em humanos, os três grupos predominantemente originados por essas reações são paraxantina (1,7-

dimetilxantina), teofilina (1,3-dimetilxantina) e teobromina (3,7-dimetilxantina), sendo estes dois últimos 

em menor quantidade2,7,8.  

 

A cafeína e seus metabólitos possuem baixa afinidade com transportadores plasmáticos como a albumina 

(responsável pelo transporte de apenas 10-30% destas substancias), o que indica que são bem distribuídos 

por todo plasma. Ainda, não existem barreiras fisiológicas que limitam a passagem da cafeína e seus 



 
 

 

derivados pelos tecidos, uma vez que os mesmos atingem um rápido e fácil equilíbrio no sangue e todos os 

órgãos, incluindo o cérebro7.  

 

Sua excreção ocorre na urina na forma de co-produtos, sendo que apenas uma pequena quantidade é 

eliminada de fato, cerca de 0,5 a 3%. Todavia, fatores como genética, sexo, estado fisiológico (gestação), 

dieta, utilização de fármacos como contraceptivos orais, peso corporal, estado de hidratação, tabagismo e 

prática de exercício físico podem alterar direta e indiretamente o metabolismo da cafeína através da 

estimulação ou inibição do CYP1A2, influenciando, assim, na quantidade total de cafeína excretada pela 

urina7,9.  

 

Mecanismo de ação e evidências científicas dos efeitos da cafeína sobre o emagrecimento e aumento da 

performance física 

A cafeína age através de múltiplos mecanismos, sendo um dos mais importantes o efeito antagônico sobre 

receptores de adenosina. A adenosina é um neuromodulador endógeno que atua inibindo a liberação de 

neurotransmissores excitatórios como a dopamina, exercendo desta forma, efeitos inibitórios na 

excitabilidade central. Assim, como bloqueadora da ação da adenosina através da ligação aos seus 

receptores A1 e A2A, a cafeína aumenta a liberação de neurotransmissores que estimulam o sistema 

nervoso central (SNC). Devido a sua capacidade de afetar a neurotransmissão em diferentes regiões 

cerebrais, a cafeína desempenha propriedades psicomotoras estimulantes e melhora funções 

comportamentais como vigília, atenção, humor e excitação7.  

 

Em relação a sua ação sobre a performance física e emagrecimento, reporta-se que a cafeína aja por meio 

de diferentes formas. Ainda como um importante bloqueador da ação da adenosina, é mostrado que a 

cafeína pode promover a mobilização de ácidos graxos livres dos tecidos e/ ou dos estoques musculares, 

aumentando a oxidação de lipídeos no músculo e reduzindo a oxidação de carboidratos, tendo em 

consideração que a adenosina apresenta-se também como um importante regulador do metabolismo 

lipídico10. Aparentemente, a cafeína ainda atua diretamente sobre o músculo, aumentando a 

permeabilidade do retículo sarcoplasmático ao cálcio, otimizando a biodisponibilidade deste mineral para o 

processo de contração muscular e, assim, a capacidade do indivíduo de realizar exercícios físicos de alta 

intensidade e curta duração11-13.  

 

Todavia, sugere-se que outro efeito da cafeína sobre o metabolismo lipídico e energético seja mediado por 

meio de mecanismos simpáticos. O sistema nervoso simpático (SNS) participa da regulação de diversas 



 
 

 

funções metabólicas, sendo que sua ativação relaciona-se com a liberação de catecolaminas. É mostrado 

que a cafeína promove o aumento da estimulação do SNS e age em sinergismo com a adrenalina para 

promover atividade lipolítica. In vivo, os efeitos metabólicos da cafeína são similares aos estimuladores do 

SNS: aumento da taxa cardíaca, da pressão arterial, adrenalina plasmática, excreção urinária de 

catecolaminas e aumento dos níveis de ácidos graxos livres no plasma14.  

 

Um mecanismo de ação pelo qual a cafeína pode promover o emagrecimento é através da inativação da 

enzima nucleotídeo cíclico fosfodiesterase. Esta enzima é responsável por catalisar a conversão de AMP 

cíclico (AMPc) em AMP, um mensageiro celular. Uma vez inativa, ocorre um aumento da concentração de 

AMPc, o que leva a ativação da lipase hormônio-sensível (LHS). A LHS é uma enzima responsável pela 

regulação da lipólise, cuja ativação relaciona-se a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo. Ainda, na 

presença de hormônios lipolíticos, a cafeína age sinergisticamente e ocorre um aumento nas concentrações 

de AMPc, aumento este superior ao causado pelo hormônio ou pela cafeína por si só14.  

 

Contudo, é mostrado que o efeito da cafeína sobre o aumento do gasto energético é inferior ao efeito 

sobre a lipólise do tecido adiposo. Desta forma, sugere-se que a associação da administração da cafeína 

com a prática de exercício físico possa exercer um efeito mais pronunciado sobre o gasto energético, do 

que a administração de cafeína isoladamente14.  

 

Na literatura, são encontrados estudos experimentais que apontam a efetividade da administração de 

cafeína sobre o desempenho físico e redução da gordura corporal. Estudo crossover, duplo-cego, placebo 

controlado aleatorizado com o objetivo de avaliar os efeitos da suplementação de 5 mg de cafeína/ kg de 

peso corporal em homens saudáveis anteriormente à prática de exercício máximo mostrou que a cafeína 

promoveu aumento significante no tempo de exercício à exaustão, potência máxima e consumo máximo de 

oxigênio, otimizando a performance física e resultando em uma maior oxidação de gordura15.  

 

No estudo crossover aleatorizado delineado por Kim e colaboradores16, objetivou-se avaliar o efeito da 

cafeína (3 mg/ kg de peso) sobre a atividade sudomotora e sudorese, ambas secundárias ao aumento do 

gasto energético pela prática de corrida por 30 minutos com 60% do consumo máximo de oxigênio, em 

atletas do sexo masculino. Como resultado, foi encontrado que os participantes que consumiram a cafeína 

apresentaram temperatura corporal média significantemente maior antes e após a prática da corrida do 

que o grupo que não recebeu a suplementação de cafeína. Também, foi observada uma sensibilidade maior 



 
 

 

à transpiração através de mudanças na atividade sudomotora nos indivíduos que receberam administração 

de cafeína.  

 

Estudo envolvendo 76 indivíduos com sobrepeso ou obesidade grau 1 investigando os efeitos do consumo 

de uma mistura de chá verde e cafeína mostrou que o consumo de cafeína está associado com a redução 

do peso corporal através da indução à termogênese e da oxidação de gordura, e, em mulheres, com a 

diminuição das concentrações do hormônio leptina no plasma, cujas concentrações estão positivamente 

associadas com a adiposidade (Figura 1). Além disso, pode ser observada uma redução nos níveis 

circulantes de glicose, insulina e triacilgliceróis17.  

 

Figura 1. Concentração de leptina em função da ingestão de cafeína 

 

Fonte: Wasterterp-Platenga, Lejeune & Kovacs17. 

 

Hursel e colaboradores18 conduziram uma meta-análise com o objetivo de elucidar os efeitos da 

suplementação de uma mistura de catequinas e cafeína e de apenas cafeína sobre determinantes da perda 

de peso corporal. Foi encontrado que, tanto a suplementação de catequinas e cafeína, como a 

suplementação apenas de cafeína, foi capaz de aumentar significantemente o gasto energético de 24 horas 

de maneira dose-dependente. 

 

Estudo crossover, aleatorizado, placebo-controlado e duplo-cego investigando os efeitos da administração 

de tabletes contendo 500 mg de extrato de chá verde ou 400 mg de tirosina ou 50 mg de cafeína ou 

placebo  em homens saudáveis mostrou que apenas a administração de cafeína foi eficaz na indução da 

resposta termogênica (aumento de cerca de 6%) em comparação com o placebo19.  

 



 
 

 

Estudos em modelos animais também comprovam os benefícios da suplementação de cafeína sobre a 

redução de peso corporal. Ratos alimentados com uma dieta com alto teor de gordura recebendo 

suplementação de cafeína apresentaram redução da massa corporal adiposa e nos níveis séricos de 

triacilgliceróis e colesterol total20. Outro estudo, também em ratos, mostrou que a administração de 

cafeína diminuiu em 43% o peso corporal21.  

 

Efeitos adversos e contra-indicações  

Embora os efeitos da cafeína sobre o organismo humano sejam condicionados pelo seu metabolismo 

individual que é dependente de muitos fatores endógenos e exógenos, é referido que o consumo de 

cafeína, em pessoas suscetíveis e que utilizam a substância em excesso, pode levar a agitação psicomotora, 

insônia, taquicardia, tremor, irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça e desconforto gastroinestinal22. Todas 

essas possibilidades supracitadas devem ser consideradas quando da utilização desta substância por parte 

de atletas, uma vez que tais ocorrências poderão comprometer o desempenho físico.  

É recomendado que, por se tratar de uma substância excitatória do sistema nervoso central, o consumo de 

cafeína seja evitado no período que antecede o horário de dormir22,23. Também é indicado que sua ingestão 

seja evitada por gestantes, uma vez que a cafeína e seus metabólitos atravessam livremente a placenta e 

atingem o feto, podendo causar toxicidade reprodutivas e de desenvolvimento1,22.  

 

Outra recomendação é que seu consumo seja restrito por crianças e adolescentes, devido a sua influencia 

sobre o sistema nervoso central e este se tratando de um período de rápido crescimento e estágio final no 

desenvolvimento cerebral22.   

 

ÓLEO DE CÁRTAMO 

O óleo de cártamo é extraído a partir das sementes da planta Carthamus tinctorius L, cultivada 

principalmente na Índia, China, Etiópia e região do Mediterrâneo. Possui baixa quantidade de ácidos graxos 

saturados e quantidade significante do ácido graxo poli-insaturado ácido linoleico (ômega 6) 

(aproximadamente 78% de sua composição). Também apresenta outros ácidos graxos em sua composição, 

como o ácido oleico (ômega 9) (cerca de 16 a 20%), ácido palmítico (6 a 8%), diacilglicerol (3%) e ácido 

esterárico (2 a 3%), além de conter vitamina E (tocoferois e tocotrienois)24-27.  

 

Metabolismo 

Na literatura não são encontrados estudos que descrevam o metabolismo do óleo de cártamo. Todavia, 

sabe-se que no organismo humano o ácido linoleico participa de uma cascata de reações em que é 



 
 

 

convertido em derivados mais longos e mais insaturados. O ácido graxo poli-insaturado linoleico, através da 

ação da enzima delta 6 dessaturase, é convertido em ácido gama-linolenico que, por sua vez, sofre ação de 

outra enzima, a alongase, e então dá origem ao ácido di-homo-gamalinolenico. Finalmente, este então, é 

convertido em ácido araquidônico por meio da enzima delta 5 dessaturase. O ácido graxo ômega 6 e seus 

derivados exercem um importante papel na manutenção da fluidez das membranas celulares e são 

componentes chaves em células altamente especializadas como neurônios, eritrócitos, plaquetas, 

cardiomiócitos, neutrófilos, monócitos e hepatócitos28.   

 

Ainda, por se tratar de um óleo, sugere-se que seu metabolismo siga o padrão das gorduras dietéticas.  As 

gorduras, para serem digeridas e posteriormente absorvidas, precisam ser emulsificadas pelos ácidos 

biliares, que são liberados com a presença de gordura no intestino. Assim, os triacilgliceróis ingeridos são 

hidrolisados pela enzima lipase pancreática no intestino delgado em ácidos graxos livres, mono ou 

diacilgliceróis. Esses são incorporados nas micelas por recaptação nos enterócitos, em que, por meio destas 

células, os monoacilgliceróis são reciclados, levando à formação de novos triacilgliceróis. Os triacilgliceróis 

reconstituídos, juntamente com os fosfolipídios, colesterol e apolipoproteínas, formam os quilomícrons, 

que são liberados no sistema linfático. Nos capilares do tecido adiposo e do músculo, os ácidos graxos dos 

quilomícrons são removidos dos triacilgliceróis pela ação da lipoproteína lipase, uma enzima que é 

encontrada na superfície de células endoteliais dos capilares. Os ácidos graxos livres são absorvidos pelos 

tecidos, e são re-esterificados nos triacilgliceróis e fosfolipídios estocados na forma de energia para o corpo 

ou como estrutura dos componentes das membranas das células. A partícula resultante é um quilomícron 

remanescente, que é recaptada principalmente pelo fígado29.  

 

Efeitos estudados do óleo de cártamo e mecanismos de ação propostos 

É bem delineado na literatura que o aumento de tecido adiposo está relacionado positiva e diretamente 

com a inflamação, já que aumentos nos níveis de proteína C-reativa, interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-

6), interleucina-18 (IL-18), fator de necrose tumoral-α e outras citocinas inflamatórias são uma constante 

em indivíduos que apresentam aumento de tecido adiposo corporal28,30. Neste cenário, a administração de 

ácidos graxos poli-insaturados como o ácido alfa-linolênico (ômega 3) e ácido linoleico, este segundo 

presente em quantidades substanciais no óleo de cártamo, é de grande valia, atenuando o perfil 

inflamatório e auxiliando na manutenção do peso/ prevenção da obesidade.  

 

Estudos apontam que o óleo de cártamo pode exercer melhora significante sobre a obesidade, ao diminuir 

o peso corporal e as concentrações sanguíneas de glicose e triacilgliceróis, por interferir em genes 



 
 

 

relacionados à adiposidade e induzir à termogênese25,27,31. Shimomura e colaboradores32 mostraram em 

seu estudo que ratos alimentados com uma dieta baseada em óleo de cártamo apresentaram elevação da 

termogênese corporal (ocorreu um acréscimo do consumo de oxigênio após 3 – Figura 2) e aumento da 

atividade da enzima lipoproteína lipase no coração e músculo esquelético, elevando a taxa de oxidação de 

gordura e diminuindo as concentrações séricas de triacilgliceróis; em comparação com animais que 

ingeriram dieta baseada em gordura bovina.  

 

Figura 2. Efeito do consumo de dieta contendo óleo de cártamo e gordura bovina sobre o consumo de 

oxigênio 

 

Consumo de oxigênio em 0-3 horas e 3-6 horas após ingestão de refeição 

contendo óleo de cártamo (representado pela barra de cor preta) e refeição 

contendo gordura bovina (representado pela barra sem preenchimento) 

Fonte: Shimomura e colaboradores
32

. 

 

Outro estudo em modelo animal apontou que a administração de ácido linoleico através do óleo de 

cártamo foi eficaz em aumentar a termogênese do tecido adiposo marrom em 75% e dobrar os níveis de 

proteína desacopladora-1 (UCP1), diretamente relacionada com a capacidade termogênica do tecido 

adiposo marrom31.  

 

Zhang e colaboradores25 conduziram um estudo em modelo animal que se objetivou a investigar os efeitos 

que o óleo de cártamo exerce em uma dieta que induz a obesidade (rica em gordura saturada) e explorar a 

influencia do mesmo sobre a expressão gênica de adipócitos. Para tanto, 40 ratos foram aleatoriamente 

divididos em três grupos: grupo controle (que recebeu dieta com 5% de banha de porco e 5% de óleo de 

cártamo), grupo LAR (que recebeu dieta com 45% de banha de porco e 5% de óleo de cártamo) e o grupo 



 
 

 

SAF (que recebeu dieta com 45% de óleo de cártamo e 5% de banha de porco). Após dez semanas do início 

do estudo, 10 animais do grupo LAR foram comutados para receber a dieta do grupo SAF (grupo LAR-SAF). 

Foi encontrado que o grupo LAR apresentou maior peso corporal, índice de adiposidade, níveis de insulina 

e lipídeos sanguíneos do que o grupo controle, sendo que, após a mudança na dieta para a do grupo SAF, 

os animais apresentaram redução do peso corporal, melhor tolerância à glicose e à insulina, e menores 

concentrações sanguíneas de lipídeos, indicando que, após receber o óleo de cártamo, os animais 

apresentaram uma melhor regulação do metabolismo de carboidratos e de lipídeos. Ainda, pode ser 

verificado que o grupo LAR-SAF, após receber óleo de cártamo, apresentou aumento da expressão do gene 

de PPAR-α e diminuição da expressão dos genes grelina e orexina, resultando numa significante 

amenização da obesidade induzida pela dieta. Os autores do estudo concluíram que o óleo de cártamo 

pode alterar potencialmente a expressão de genes relacionados com o ganho de peso e, assim, prevenir a 

obesidade. 

 

No estudo de Norris e colaboradores24, foi comparado o efeito da suplementação de ácido linoléico 

conjugado (CLA) e óleo de cártamo (8g/ dia de cada), sobre a composição e peso corporal em 55 mulheres 

pós-menopáusicas portadoras de diabetes mellitus tipo 2. Foi encontrado que, embora não tenha exercido 

influencia sobre o índice de massa corporal (IMC), o óleo de cártamo reduziu a massa adiposa e aumentou 

a massa magra, além de diminuir os níveis de glicose de jejum, proteína C-reativa, elevar os níveis de HDL-

colesterol e promover aumento nos níveis de adiponectina, um hormônio cujas concentrações plasmáticas 

relacionam-se inversamente com o percentual de gordura corporal (Figura 3).  

 

Figura 3. Efeitos da suplementação de óleo de cártamo (▼) e ácido linoleico conjugado (♦) sobre parâmetros 

bioquímicos de glicose, adiponectina, proteína C-reativa e HDL-colesterol  

 

                                              

 



 
 

 

                            

Fonte: Norris e colaboradores
24

. 

 

Outro estudo também comparando a efetividade destes dois óleos, mostrou que o óleo de cártamo 

melhorou parâmetros de risco cardiovascular como colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL e índices 

de sensibilidade à insulina33. Corroborando com este dado, estudo mostrou que o óleo de cártamo é capaz 

de melhorar os níveis de glicose e lipídeos no sangue, além de diminuir a inflamação em mulheres obesas34.  

 

  



 
 

 

RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE 

O consumo do ácido graxo poli-insaturado ômega 6 deve sempre estar em harmonia com a ingestão do 

ácido graxo poli-insaturado ômega 3 (ácido alfa-linolênico), já que o alto consumo de ácidos graxos ômega 

6, em detrimento dos ômega 3, pode exacerbar um estado pró-inflamatório e apresentar-se como um 

possível fator que contribui para o aumento da incidência de condições inflamatórias28.  

 

Conforme pode ser observado, estudos com embasamento científico comprovam o potencial 

termogênico da cafeína e do óleo de cártamo, promovendo a diminuição do peso corporal e aumento da 

capacidade ao exercício. Desta forma, torna-se claro que o produto Termolen® da Equaliv pode ser um 

coadjuvante valioso na otimização da performance física e emagrecimento corporal.  
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