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Resumo  

 

A cafeína é o psicofármaco mais consumido no mundo, mas as motivações 

relacionadas à sua utilização são pouco conhecidas. Estudos anteriores demonstraram 

que a administração aguda de cafeína aumenta o alerta e melhora o desempenho 

atencional (tempo de reação e vigilância). Apesar do consumo de cafeína ser 

frequentemente associado a fontes energéticas (açúcar, por exemplo), que também 

têm efeitos cognitivos, poucos estudos investigaram os efeitos da administração de 

cafeína juntamente com uma fonte energética sobre o funcionamento cognitivo, 

especialmente no que diz respeito a processos atencionais mais complexos. O 

presente trabalho investigou as motivações para o consumo de cafeína e se os efeitos 

clássicos de aumento do alerta e melhora do desempenho cognitivo constavam entre 

estas motivações (estudo 1) e os efeitos da administração aguda de doses de cafeína 

que variaram desde doses personalizadas habituais (doses "basais") até doses desafio 

(dose basal + 150 ou basal + 300 mg) em variáveis atencionais/executivas (estudo 2). 

Para investigar as motivações relacionadas ao consumo de cafeína foi empregado um 

questionário de autopreenchimento online a uma população universitária (n=965) e 

análise fatorial exploratória seguido de um modelo estrutural. Para investigar os efeitos 

agudos da cafeína foi realizado um estudo duplo-cego, controlado por placebo, 

realizado com homens jovens, saudáveis, de alta escolaridade e com consumo 

moderado de cafeína. Os efeitos das doses basais de cafeína foram estudados em 

situações que envolveram jejum ou uma refeição padronizada (Estudo 2A, n=60) e 

incluiu 4 grupos: jejum-placebo, jejum-cafeína, refeição-placebo, refeição-cafeína. Os 

efeitos de doses desafio de cafeína (Estudo 2B, n=60), foram investigados em 

voluntários que receberam uma refeição padronizada e uma das seguintes doses de 

cafeína: placebo, basal, basal+150 mg e basal+300 mg. As doses habituais/basais de 

cafeína foram personalizadas e corresponderam à quantidade de cafeína consumida 

por cada participante no momento do dia em que o experimento foi realizado (manhã). 

A bateria de testes incluiu avaliação de processos atencionais simples, vigilância, 

domínios executivos (inibição, atualização, alternância, dupla-tarefa, planejamento, 

acesso à memória de longo prazo e metacognição), além de escalas de humor e 

medidas fisiológicas (glicose, insulina, diâmetro da pupila, condutância da pele e 

frequência cardíaca). No estudo 1, verificou-se que os principais preditores para o uso 

da cafeína são  relacionados às suas propriedades estimulantes (melhorar o estado de 
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alerta) e ao prazer associado ao seu consumo (razões sociais e preferência pelo sabor 

de produtos cafeinados). O estudo 2A mostrou que independentemente da presença de 

refeição, a administração aguda de doses basais de cafeína melhorou a atenção 

simples, a vigilância, diminuiu a sensação de fadiga e melhorou especificamente o 

domínio executivo de atualização. O diâmetro pupilar durante a tarefa de atualização 

sugere que o melhor desempenho neste domínio não foi acompanhado de maior 

esforço cognitivo. A administração de doses desafio de cafeína (estudo 2B) não 

promoveu efeitos na cognição e demais variáveis investigadas. Em conclusão, a 

administração aguda de doses habituais personalizadas de cafeína tem efeitos 

positivos sobre a atenção e atualização executiva. Estes achados estão de acordo com 

as motivações encontradas para uso desta substância e indicam que consumidores 

habituais de cafeína conseguem ajustar, pelo uso cotidiano, a quantidade de cafeína 

“suficiente” para atingir estes objetivos.  
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O presente trabalho 

 

Considerada uma substância socialmente aceita e relativamente segura, a 

cafeína faz parte da rotina diária de mais de 80% da população mundial (Ferre 2008). 

Suas propriedades farmacológicas lhe conferem características de um estimulante 

leve, com efeitos centrais e periféricos que são frequentemente associados ao aumento 

do estado de alerta e vigor (ver Fredholm et al. 1999; Ferre 2008).  

Além de ocorrer naturalmente em diversos itens da dieta humana, como o café, 

certos tipos de chás e cacau, a cafeína vem sendo adicionada artificialmente a diversos 

alimentos, medicamentos para tratar a dor e bebidas energéticas (Temple 2009). O 

incremento no consumo e a popularização de produtos que contém cafeína foram 

acompanhados por um aumento no número de investigações sobre os efeitos dessa 

substância (ver figura 1), o que tornou a cafeína a substância farmacologicamente ativa 

mais investigada no meio acadêmico (Smith et al. 2007). 

 

 

 

Figura 1: Número de publicações/ ano contendo o termo cafeína. Pesquisado em 26 de janeiro 
de 2014 na base de dados ISI Web of Science (Web os Science Core Collection) usando os 
parâmetros: TOPIC:(caffeine), Timespan=All years. 
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Apesar do significativo volume de investigações sobre os efeitos da cafeína na 

cognição1, não há ainda um consenso sobre seus efeitos no humor e atenção humana. 

Os efeitos benéficos do uso agudo da cafeína sobre o estado de alerta, tempo de 

reação e vigilância são os mais bem documentados até o momento (ver Einöther & 

Giesbrecht 2013). Por outro lado, estudos sobre os efeitos da cafeína em testes de 

atenção complexa, como aqueles que envolvem as funções executivas, são escassos e 

mostram-se deficientes ao empregar baterias de testes que se limitam à investigação 

do funcionamento executivo como entidade única, ao invés de ser considerado seu 

fracionamento em diferentes domínios como preconizado por muitos autores (ex. 

Miyake et al. 2000).  

Além disso, os trabalhos que estudaram os efeitos da cafeína na cognição 

humana apresentam variações metodológicas importantes, que não só limitam a 

interpretação de seus dados como também dificultam sua comparação sistemática. 

Dentre as variações metodológicas mais importantes, destacam-se características da 

amostra (como o perfil de consumo de cafeína, idade e sexo), a(s) dose (s) de cafeína 

testadas, a forma de administração da droga (em fontes alimentos/bebidas ou 

cápsulas). Ainda, é importante destacar que grande parte destes estudos emprega 

protocolos que exigem, como controle, que o voluntário permaneça em jejum e 

abstinente de cafeína nas horas que antecedem o experimento. A ideia de que o jejum 

pode piorar o desempenho cognitivo e a observação de que consumidores regulares de 

cafeína exibem sintomas de abstinência quando privados da mesma, levam à hipótese 

de que os efeitos benéficos observados na maioria dos estudos podem refletir, na 

verdade, a restauração de um sistema “prejudicado” pelo jejum e abstinência de 

cafeína. 

Tendo como base estas considerações, o objetivo do presente trabalho foi 

estudar os efeitos agudos da cafeína na atenção e no humor de indivíduos jovens, 

saudáveis e consumidores regulares de cafeína, de maneira que tal avaliação pudesse 

ser realizada em um contexto mais “ecológico” e levando em conta tanto os efeitos da 

ativação central classicamente estudada para esta substância, quanto seus efeitos 

periféricos. 

 Os experimentos foram conduzidos de forma a examinar os efeitos de doses 

agudas de cafeína que são habitualmente consumidas pelos sujeitos em situações em 
                                                             
1
 Trabalhos sobre os efeitos da cafeína com os termos “neuro” + “cognition” correspondem a cerca de 40% do total 

de trabalhos pesquisados com o termo “cafeína”. Pesquisado em 26 de janeiro de 2014 na base de dados ISI Web 
of Science (Web os Science Core Collection) usando os parâmetros: TOPIC:(caffeine), Timespan=All years. 



 

xx 
 

que estes se encontravam em jejum ou alimentados. Estas doses eram personalizadas 

e definidas com base no consumo de cafeína relatado por cada voluntário no momento 

do dia em que foram realizados os experimentos.  Ainda, investigou-se o efeito de 

doses desafio de cafeína em um contexto “ótimo”, ou seja, sem os vieses da 

abstinência de cafeína e sem jejum. Buscou-se explorar em detalhes os efeitos da 

cafeína em domínios cognitivos relacionados ao conceito de funções executivas 

(Norman & Shallice 1986; Baddeley 1996), que foram pouco explorados nesta 

literatura. Buscou-se também determinar em que medida estes efeitos seriam 

secundários aos processos atencionais simples, variações de humor ou sensações 

causadas pela droga.   

Devido à natureza multidisciplinar do assunto e para uma melhor compreensão 

do que aqui será exposto, a introdução (Capítulo 1) incluirá uma revisão sobre os 

temas de maior relevância para o presente trabalho. Inicialmente, serão abordados 

aspectos gerais relacionados ao consumo e mecanismos de ação da cafeína, bem 

como seus principais efeitos. Em seguida, serão apresentados aspectos da cognição 

sensíveis às manipulações com cafeína e os modelos teóricos que embasaram a 

escolha dos testes cognitivos empregados no presente trabalho. Também será 

realizada uma breve revisão sobre marcadores fisiológicos do alerta e esforço 

cognitivo, o que incluirá aspectos do funcionamento do sistema nervoso autônomo 

particularmente sensíveis à cafeína e como seu emprego pode ser útil na avaliação de 

desempenho cognitivo. As principais críticas à literatura dos efeitos da cafeína na 

cognição humana serão listadas, juntamente com uma breve revisão sobre os efeitos 

da regulação glicêmica no funcionamento executivo. Ao final do capítulo 1 será 

apresentada a justificativa para a realização deste trabalho, bem como seus objetivos 

gerais. Os Capítulos 2 e 3 dizem respeito às manipulações experimentais realizadas. 

Por fim, será apresentada uma discussão geral e as principais conclusões 

estabelecidas ao longo da realização deste trabalho. 
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Capítulo 1. Introdução 

 

1.1. Revisão Teórica 

 

1.1.1. Cafeína 

 

1.1.1.1. Histórico e padrões de consumo  

 

A cafeína é uma substância da classe das metilxantinas e está presente em 

mais de 60 espécies vegetais (Waller & Nowacki 1978). A princípio acreditava-se que a 

ocorrência da cafeína em plantas estivesse relacionada somente à proteção contra 

herbívoros, já que seu sabor amargo afugentaria estes animais (Simões et al. 2000). 

Mais recentemente, Wright e colaboradores (2013) detectaram a presença de 

pequenas quantidades de cafeína no néctar de flores de café e algumas espécies do 

gênero Citrus, indicando o envolvimento da cafeína no processo de polinização. Os 

autores demonstraram que as quantidades de cafeína presentes no néctar não eram 

detectáveis pelas células gustativas das abelhas, mas eram suficientes para ativar 

centros de recompensa e formar associações reforçadoras, aumentando a chance das 

abelhas retornarem a essas flores (Wright et al. 2013). 

A cafeína ocorre naturalmente em diversas plantas que fazem parte da dieta 

humana, como o café, alguns chás, plantas do gênero Cola e cacau (Barone & Roberts 

1996; Heckman et al. 2010). Os efeitos mais conhecidos da cafeína são relacionados 

ao aumento da sensação de alerta, melhora no desempenho atencional, da atividade 

motora e do bem estar geral (Fredholm et al. 1999; Ferre 2008).   

Acredita-se que a primeira fonte de cafeína na dieta humana tenha sido o chá 

(Camellia sinensis L.). Registros históricos indicam que o chá era consumido nas 

regiões da Índia e China há cerca de 3000 a.C. (Evans 1992, Smith et al. 2007). Assim 

como nos dias de hoje, o chá era tido como um tônico natural capaz de restaurar as 

energias físicas e mentais e seu uso contínuo era relacionado ao bem estar e boa 

saúde (Smith et al. 2007).  

Apesar do uso do chá ser aceito como a mais antiga forma de consumo de 

cafeína, o café é o elemento natural que contém as quantidades de cafeína mais 

significativas na dieta humana (ver Nehlig 2004; Smith et al. 2007). Embora não exista 



3 
 

 

um registro oficial sobre a descoberta dos efeitos estimulantes do café, acredita-se que 

estes tenham sido primeiramente observados por volta do ano 900 a.C por um pastor 

que vivia na região conhecida hoje como Etiópia (ver Smith et al. 2007). Este homem 

observou que suas cabras ficavam mais dispostas quando comiam os frutos de um 

determinado tipo de arbusto, o que o fez pensar que se tratava de uma fonte de 

energia. Um monge, a quem o pastor contou sobre suas cabras, decidiu experimentar 

uma infusão destes frutos, e percebeu que esta afastava a sonolência durante os 

estudos e orações. Tomando isso como um efeito benéfico, este monge difundiu a 

prática do consumo desta infusão (ver Smith et al. 2007). Registros históricos mostram 

que esta planta era o que conhecemos hoje como café (Coffea arabica L.), e 

representa hoje a maior fonte de cafeína na dieta humana (ver Smith et al. 2007 para 

revisão e outras histórias).  

Atualmente estima-se que mais de 85% da população mundial consuma 

produtos cafeinados diariamente (APA 2013). Nos países consumidores de café e chá, 

estes produtos fazem parte do cotidiano das pessoas e determinam momentos 

importantes do dia, como o “café da manhã” no Brasil e o “chá da tarde” na Inglaterra. 

Estima-se que o consumo de cafeína médio per capta é de 250 mg  por dia (APA 

2013), algo equivalente a aproximadamente três xícaras de café (Barone & Roberts 

1996). Além do café e certos tipos de chás, refrigerantes, bebidas energéticas, 

alimentos como chocolates, salgadinhos e gomas de mascar e alguns medicamentos 

representam outras fontes importantes de cafeína na dieta humana (Barone & Roberts 

1996). Como o consumo de cafeína segue padrões culturais, as formas como esta 

substância é ingerida variam entre diferentes culturas. Na Inglaterra, por exemplo, a 

principal fonte de cafeína na dieta de adultos é o chá, na Dinamarca e Estados Unidos 

é o café (ver Barone & Roberts 1996), na Argentina é a erva mate (Olmos et al. 2009) e 

no Brasil os refrigerantes a base de Cola (Camargo et al. 1999). 

Embora seja esperada certa homogeneidade na quantidade de cafeína em 

produtos industrializados, estudos recentes apontam o oposto. O conteúdo de cafeína 

em uma lata de energético, por exemplo, pode variar até 900% (Baron et al. 2011). O 

mesmo ocorre com as demais fontes de cafeína. No caso do café, por exemplo, a 

qualidade do grão, características do solo e clima de cultivo, assim como 

peculiaridades relacionadas a torra do grão e preparo da bebida, são fatores que 

contribuem para a variabilidade na concentração de cafeína (Toci et al. 2006). 

Diferenças na temperatura e pressão das máquinas de café expresso, por exemplo, 
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resultam em bebidas que variam entre 117 e 200 mg de cafeína por 25 ml (Caprioli et 

al. 2014). Outros fatores como o tipo de grão podem resultar em cafés expressos de 

até 322 mg de cafeína (Crozier et al. 2012). As concentrações de cafeína no chá 

também são susceptíveis ao tipo de processamento ao qual ele é exposto. A 

fermentação é o método de preparo que resulta em níveis de cafeína mais altos, motivo 

pelo qual o chá preto é o que contém mais cafeína (ver Smith et al. 2007). Além disso, 

o tamanho e forma das folhas (inteiras ou picotadas) e o tempo a que estas são 

expostas à fervura parecem influenciar as quantidades finais de cafeína (ver Smith et 

al. 2007). A tabela 1.1 apresenta a quantidade média de cafeína em suas principais 

fontes na dieta humana. 

Produtos cafeinados são consumidos por pessoas de todas as faixas etárias 

(Frary et al. 2005; Temple 2009). Em humanos, o padrão de consumo de cafeína é 

caracterizado pela autoadministração de doses variáveis ao longo do dia, sendo estas 

maiores pela manhã e gradualmente menores ao longo da tarde e da noite (Brice & 

Smith 2002; Smith et al. 2007).  

Classicamente, assume-se que a quantidade de cafeína ingerida é menor na 

infância e na velhice, mantendo-se mais elevada na adolescência e atingindo seu nível 

máximo e estabilidade na idade adulta. Nesta faixa etária o consumo de cafeína é 

bastante estável, ou seja, a quantidade desta substância (mg) ingerida por um 

indivíduo é praticamente a mesma durante grande parte de sua vida. A variação no 

consumo de cafeína ao longo da vida (ver Barone & Roberts 1995; Camargo et al. 

1999; Olmos et al. 2009) parece refletir a fonte de cafeína consumida em cada faixa 

etária (crianças consomem mais refrigerantes e chocolates, que tem menos cafeína do 

que o café, frequentemente preferido entre adultos). No entanto, pesquisas recentes 

apontam para um aumento de cerca de 150% na quantidade de cafeína ingerida por 

crianças, provavelmente devido ao aumento da oferta de produtos cafeinados 

destinados a esta população (Temple 2009). Este quadro reflete a importância das 

variações culturais no consumo de cafeína.  
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Tabela 1.1: Quantidade de cafeína nos produtos cafeinados mais 
comuns na dieta humana.   

 
Produto 

 

Cafeína (mg) 

Porção Mín-Máx Média 

Café torrado 

e moído 

        

percolado 150 ml 37-128 79,7 

descafeinado 150 ml 2-5 2,5 

coado (drip) 150 ml 37-148 98,0 

espresso  100 ml  80-150   128,2 

Café 

instantâneo 

        

comum 150 ml 21-117 65,5 

descafeinado 150 ml 2-8 3,5 

Chá         

  sachê 150 ml 28-44 30,0 

  folhas 150 ml 30-48 35,5 

  instantâneo 150 ml 24-31 24,0 

Chocolate         

  tablete ao leite 7 g 3-10 - 

  tablete branco 7g 2-4 - 

  tablete meio-amargo 7g - 28,0 

  chocolate quente 150 ml - 42,0 

Refrigerantes         

 

colas 180 ml 15-24 - 

  colas diet 180 ml 13-29 - 

Energéticos         

 

lata 240 ml 50-500 100,2 

Analgésicos         

  comprimido 1 unidade - 50,0 

Fontes: Barone & Roberts 1996; Camargo et al. 1999; Smith et al. 2007; Baron 
et al. 2011.  

 

 

Existem várias propostas para os motivos que levam as pessoas a consumirem 

produtos cafeinados, embora poucos estudos tenham investigado esta questão. De 

modo geral, acredita-se que pessoas sob condições de estresse consomem mais 

cafeína (ver Ratcliff-Crain & Kane 1995; Takeda et al. 2004; Steptoe et al. 2007; Rossi 

et al. 2009), assim como pessoas que se sentem cansadas, necessitando de “energia” 
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ou com sensações subjetivas (humor) negativas ou sintomas físicos desagradáveis, 

como dor (Grahan 1988). Esta percepção de que a cafeína aumenta o alerta confirma 

dados obtidos em laboratório após a administração aguda de cafeína (ver a seguir). 

Este alerta pode ser interpretado de duas formas, como um aumento da vigilância 

subjetiva ou uma melhor habilidade de desempenhar cognitivamente, mas isto não foi 

investigado em detalhes na literatura. Ainda, o consumo de cafeína parece motivado 

por circunstancias cotidianas (motivações sociais) ou pelo prazer associado ao 

consumo desta substância (Grahan 1988; Ratcliff-Crain & Kane 1995). Embora a 

cafeína não seja considerada uma droga de abuso, parte dessas motivações é comum 

àquelas descritas por usuários de substâncias como a cocaína e o álcool (Toneatto 

1999). 

Quando consumida em doses moderadas, a cafeína é considerada segura e 

raramente apresenta efeitos colaterais (Fredholm et al. 1999; Ferre 2008). No entanto, 

o consumo exagerado de cafeína (doses acima de 600 mg), especialmente em sujeitos 

com perfil de consumo habitual mais baixo, pode desencadear uma série de sensações 

e sintomas desagradáveis descritas no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-V) como intoxicação por cafeína (APA 2013).  

A intoxicação por cafeína é caracterizada por ansiedade, insônia, rubor facial, 

taquicardia ou arritmia cardíaca e agitação psicomotora (Juliano et al. 2011; APA 

2013). Dependendo do curso seguido durante e imediatamente após a intoxicação, 

podem ocorrer distúrbios significativos do sono e do estado de humor, caracterizados 

no DSM-V como Transtorno de Ansiedade Induzido por Cafeína e Transtorno do Sono 

Induzido por Cafeína, respectivamente (APA 2013).  Em casos mais raros, a ingestão 

de doses muito altas de cafeína pode levar à morte (Kerrigan & Lindsey 2005). 

 

1.1.1.2. Mecanismos de ação  

 

A cafeína possui uma variedade de mecanismos de ação, atuando 

inespecificamente e simultaneamente em diversos alvos moleculares (Fredholm et al. 

1999). Dentre os mecanismos de ação descritos, encontram-se: o bloqueio do receptor 

GABAA, o aumento do influxo de cálcio no meio intracelular; a inibição da enzima 

fosfodiesterase e o antagonismo dos receptores de adenosina (ver Fredholm et al. 

1999). Uma vez que o antagonismo gabaérgico, o aumento do cálcio intracelular e a 

inibição da fosfodiesterase requerem concentrações de cafeína muito superiores 
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àquelas observadas na dieta humana e/ou aquelas empregadas em ensaios biológicos, 

acredita-se que o antagonismo dos receptores de adenosina seja o responsável pelo 

efeito estimulante da cafeína (figura 1.1; Fredholm et al. 1999). 

 

 

 

Figura 1.1: Relação entre a dose de cafeína e seus efeitos em diferentes alvos bioquímicos. 
Adaptado de Fredholm et al. 1999. 

 

 

1.1.1.3. Adenosina 

 

A adenosina é um neuromodulador endógeno que se origina principalmente da 

degradação da molécula de adenosina trifosfato (ATP) (Hosseinzadeh & Stone 1996; 

Dunwiddie & Masino 2001) e desempenha diferentes funções na modulação da 

atividade de tecidos centrais e periféricos (Dunwiddie & Masino 2001). No sistema 

nervoso central a adenosina atua inibindo a liberação de praticamente todos os 

neurotransmissores conhecidos (Dunwiddie & Masino 2001). Dentre as funções mais 

estudadas da adenosina no sistema nervoso central (SNC) encontram-se seu papel 
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neuroprotetor e a regulação do ciclo sono-vigília (Bascher et al. 2004; Porkka-

Heiskanen et al. 2000).  

A molécula de cafeína apresenta estrutura química muito semelhante à molécula 

de adenosina (Figura 1.2), o que lhe confere a capacidade de competir por seus sítios 

de ligação (ver Fredholm et al. 1999). Até o momento foram descritos quatro subtipos 

de receptores para a adenosina: A1, A2A, A2B e A3 (ver Fredholm et al. 1999), dentre os 

quais, os subtipos A1 e A2A parecem ser os envolvidos nos efeitos da cafeína (ver 

Fredholm et al. 1999; Lazarus et al. 2011).  

 

 

 

Figura 1.2: Similaridade estrutural entre cafeína e adenosina. 

 

 

Os receptores A1 tem uma distribuição mais difusa no cérebro, são acoplados a 

proteínas G inibitórias e reduzem os níveis de adenosina monofosfato cíclico (AMPc) 

através da inibição da enzima adenilato ciclase (ver Fredholm et al. 1999; Lazarus et al. 

2011). Esses receptores localizam-se principalmente em terminais pré-sinápticos e 

inibem a liberação de diversos neurotransmissores (ver Fredholm et al. 1999; Lazarus 

et al. 2011). Dessa forma, a ligação da cafeína neste sítio receptor bloqueia o efeito 

inibidor da adenosina, o que resulta em aumento dos níveis de dopamina, adrenalina e 

serotonina, por exemplo.  

Já os receptores A2A são ligados a proteínas G estimulatórias e promovem 

aumento dos níveis de AMPc através da estimulação da atividade da adenilato ciclase 

(ver Fredholm et al. 1999; Lazarus et al. 2011). Os receptores A2A são concentrados 

em regiões altamente inervadas por neurônios dopaminérgicos, como o estriado, 

núcleo accumbens, globo pálido e tubérculo olfatório (ver Fredholm et al. 1999; Lazarus 

Cafeína Adenosina
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et al. 2011) onde se relacionam estrutural e funcionalmente a neurônios 

dopaminérgicos do tipo D2. Esta associação A2A/D2 é diretamente relacionada aos 

efeitos locomotores e reforçadores da cafeína (Rossi et al. 2009; Lazarus et al. 2011).  

Quando administrada agudamente, a cafeína tende a atuar predominantemente 

no receptor A1 (ver Rossi et al. 2009). Já a exposição crônica à cafeína resulta em 

tolerância dos receptores A1, fazendo com que a ação sobre os receptores A2A 

prevaleça (ver Rossi et al. 2009). 

 

1.1.1.4. Tolerância e Dependência  

 

O consumo regular de cafeína tem como consequência o aumento do número de 

receptores adenosinérgicos (Rossi et al. 2009) o que torna o organismo mais sensível 

aos efeitos da adenosina (Rossi et al. 2009). Este up-regulation de receptores 

adenosinérgicos está envolvido no desenvolvimento de tolerância à cafeína e vem 

sendo proposto como um dos principais mecanismos desencadeadores da síndrome 

de abstinência à cafeína (ver Griffiths & Reissig 2008; Smith 2002), discutida adiante.  

Embora a cafeína seja considerada uma substância com baixo potencial para 

causar dependência, estudos apontam que similarmente a outras drogas de abuso, o 

consumo de cafeína afeta a atividade do sistema canabinóide, principalmente pela 

modulação da atividade dos receptores CB1 localizados no estriado (Rossi et al. 2009). 

Este efeito vem sendo descrito como um dos principais mecanismos reforçadores do 

consumo de cafeína e parece explicar parte da sensação de relaxamento e bem estar 

experimentada por alguns indivíduos que consomem cafeína em situações de estresse 

(Rossi et al. 2009).  

De acordo com o DSM-V, a dependência de substância é caracterizada por 

sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos específicos e seu diagnóstico é 

realizado por meio da verificação dos seguintes critérios: tolerância; abstinência; 

consumo em grandes quantidades e/ou por tempo prolongado; inabilidade de cessar o 

consumo da substância; e prejuízos sociais significativos em decorrência do tempo 

dedicado no consumo da substância (APA 2013). Embora alguns usuários de cafeína 

apresentem características de dependência, o DSM-V considera que ainda não existem 

informações suficientemente fortes que permitam determinar se esses sintomas estão 

relacionados a prejuízos clinicamente significativos (APA 2013). A mais recente versão 

do DSM inclui um questionário para avaliar “problema com uso de cafeína” em sua 
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última seção, entre os temas que precisam ser mais estudados. O questionário ainda é 

uma proposta preliminar.  

 

1.1.1.5. Absorção, Metabolismo e Eliminação 

 

Após administração por via oral, a cafeína é rapidamente absorvida e atinge seu 

pico de concentração plasmática entre 20 e 60 minutos após sua ingestão (Rogers 

2007). Em humanos, a meia-vida de eliminação da cafeína é de aproximadamente 3-7 

horas (Rogers 2007). A natureza lipídica de sua molécula permite que a cafeína 

atravesse a maioria das membranas biológicas, inclusive as barreiras hematoencefálica 

e a placentária (ver Fredholm et al. 1999). O metabolismo da cafeína ocorre 

principalmente no fígado, onde é convertida em paraxantina, teobromina e teofilina 

através da enzima CYP1A2 (Carrilo & Benítez 1996). Acredita-se que somente cerca 

de 2-3% da cafeína ingerida é excretada de forma inalterada na urina (Nehlig 1999). 

Em mamíferos, o principal metabólito da cafeína é a paraxantina (aproximadamente 

80%), e esta apresenta propriedades farmacológicas muito similares àquelas 

observadas para a cafeína (Nehlig 1999).  

A grande variabilidade observada na concentração plasmática de cafeína e nas 

respostas comportamentais observadas após a administração de doses idênticas de 

cafeína a sujeitos diferentes se dá, principalmente, por variações no seu metabolismo 

(Holtzman 1983). Estas variações são ligadas principalmente a quatro fatores: 

polimorfismos genéticos, indução metabólica do citocromo p450, características 

individuais (peso e sexo, por exemplo), uso de outras substâncias (como tabaco e 

anticoncepcionais orais, por exemplo) e presença de doença hepática (Persad 2011). A 

meia-vida de eliminação da cafeína é reduzida em cerca de 50% em homens fumantes 

(Persad 2011), razão pela qual o consumo de cafeína é quase sempre positivamente 

correlacionado com o tabagismo (Brice & Smith 2002; Martínez-Ortega et al. 2006). Por 

outro lado, mulheres que fazem uso crônico de contraceptivos orais, gestantes e 

pessoas com doenças hepáticas podem apresentar a meia-vida de eliminação 

estendida em até 14 horas (Persad 2011). Esta observação é de grande importância na 

determinação dos critérios de elegibilidade para voluntários numa pesquisa que 

pretende avaliar efeitos da cafeína. Este assunto será retomado mais adiante.  
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1.1.1.6. Efeitos da Cafeína 

 

Um grande número de estudos epidemiológicos aponta para uma relação 

inversa entre o consumo crônico de cafeína e a ocorrência de diversas doenças, como 

o diabetes tipo 2 (Huxley et al. 2009), alguns tipos de câncer (Je & Giovannucci 2011; 

Johnson et al. 2011; Yu et al. 1991) e doenças neurodegenerativas como a doença de 

Parkinson (Prediger 2010) e o Mal de Alzheimer (Ross et al. 2000; Arendash et al. 

2009; Ascherio et al. 2001).  

O foco do presente trabalho foi a investigação dos efeitos agudos da cafeína na 

cognição. Esses efeitos incluem fenômenos como a modulação de sensações 

subjetivas de humor e alterações de processos atencionais, além de processos 

autonômicos associados a estes fatores. Antes da abordagem dos efeitos cognitivos da 

cafeína, faz-se necessária uma revisão sobre os domínios cognitivos de maior 

interesse para o presente trabalho.  

 

1.1.2. Cognição 

 

O termo cognição (do Latin cognocere: ato de saber ou reconhecer) refere-se ao 

conjunto de processos que permitem ao indivíduo perceber, avaliar e dar sentido ao 

ambiente e seus estímulos (Eysenck & Keane 2010).  Estes processos incluem 

percepção, atenção, aprendizado, memória, raciocínio, planejamento, linguagem e 

tomada de decisão (Eysenck & Keane 2010). A forma como os seres vivos se 

relacionam com o ambiente é de fundamental importância à sua sobrevivência e de sua 

espécie (Dawkins 1999). Neste contexto, os processos cognitivos têm grande valor 

adaptativo, uma vez que tornam possíveis processos como a percepção de estímulos e 

a habilidade de criar memórias e traçar estratégias sobre como lidar com estes 

estímulos, otimizando assim a interação entre o sujeito e seu meio (Eysenck & Keane 

2010).   

O presente trabalho teve como foco a investigação dos efeitos agudos da 

cafeína em habilidades cognitivas complexas (funções executivas) e aspectos 

cognitivos que a elas poderiam ser associadas (humor, metacognição, aspectos 

atencionais mais automáticos e vigilância). O modelo multicomponente de memória 

operacional (Baddeley 2000) e o fracionamento das funções executivas (Miyake et al. 
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2000) foram tomados como embasamento teórico para a realização do presente 

trabalho e serão explicados a seguir.  

 

1.1.2.1. Atenção 

 

Do ponto de vista da Psicologia Cognitiva, o cérebro humano pode ser entendido 

como uma espécie de “processador” que percebe, manipula e armazena informações 

oriundas do meio externo e de seus próprios registros mnêmicos (Eysenck & Keane 

2010). No entanto, este processador tem capacidade limitada, o que torna impossível a 

manipulação de todos os estímulos que o atingem simultaneamente (Eysenck & Keane 

2010). Esta observação leva à ideia de que deve existir algum mecanismo que 

seleciona ou prioriza os estímulos considerados relevantes dentro de um dado 

contexto. A atenção pode ser entendida como um conjunto de mecanismos cognitivos 

que seleciona tais estímulos, que torna seu processamento mais eficiente (Cohen 

1997) e consequentemente influencia todas as funções cognitivas (Parasuraman 1998). 

Nas palavras de Parasuraman (1988, página 03): 

 

 “... de toda a miríade de tarefas realizadas pelo cérebro humano, talvez 

nenhuma seja tão crucial para o desempenho de outras tarefas como é a atenção.”  

 

 A definição de atenção e o entendimento de como este “conjunto de 

mecanismos” atua, varia de acordo com o modelo proposto por cada autor.  Assim, a 

atenção pode ser caracterizada como sendo um “filtro” (Broadbent 1958), uma “lente de 

zoom” (Deutsch & Deutsch 1960) ou um “holofote” (Posner & Petersen 1990) entre 

outros (para revisão ver Helene & Xavier 2003).  

A proposta de Posner e Petersen (1990) encontra-se entre as mais aceitas na 

conceituação da atenção. Em termos gerais, estes autores propõem que a atenção 

pode ser dividida em três subsistemas: o alerta, a orientação e o controle atencional ou 

controle executivo (Petersen & Posner 2012). O alerta (também chamado de vigilância 

ou atenção sustentada) envolve a capacidade de manter o preparo para responder a 

estímulos raros ou imprevisíveis ao longo do tempo, e constitui um processo de 

fundamental importância para a realização adequada de qualquer tarefa cognitiva 

(Posner & Petersen 1990; Petersen & Posner 2012). A orientação diz respeito à 

seleção de um número reduzido de itens para “ocupar” o foco da atenção, podendo ser 



13 
 

 

entendido pela metáfora de um holofote, que “ilumina” ou “põem em foco” o estímulo de 

interesse (Petersen & Posner 2012). Já o controle atencional ou executivo é 

relacionado à resolução de conflitos, elaboração de estratégias, tomada de decisão e 

detecção de erros, sendo ativo em tarefas desconhecidas ou pouco familiares 

(Petersen & Posner 2012).  

Outra proposta importante no entendimento da atenção diz respeito à forma 

como os estímulos são captados e processados pelos sistemas atencionais. Shiffrin e 

Schneider (1977) propõem que a captação de estímulos pode acontecer de maneira 

automática e involuntária ou através de processos controlados e que requerem maior 

demanda cognitiva (Shiffrin & Schneider 1977). Estes autores propõem que os 

processos atencionais automáticos (botton-up) são aqueles em que a detecção do 

estímulo ocorre sem que haja engajamento ativo do indivíduo e, portanto, sem que haja 

“esforço” cognitivo. Neste caso, a “captura” da atenção se dá em resposta a um 

estímulo discrepante em relação ao meio (seja por suas características físicas ou pelo 

significado emocional atribuído a ele pelo indivíduo). Já nos processos atencionais 

controlados (top-down), a detecção dos estímulos se dá por processos ativos e 

conscientes do indivíduo, e que, portanto, demandam esforço cognitivo (Shiffrin & 

Schneider 1977).   

Partindo de uma perspectiva semelhante, Normam e Shalice (1986) propuseram 

que os mecanismos de seleção de respostas a estímulos seriam comandados por dois 

sistemas separados, porém complementares: um organizador automático pré-

programado e um Sistema Atencional Supervisor (SAS). Enquanto o organizador pré-

programado lida com situações familiares através da seleção automática de respostas 

já aprendidas pelo indivíduo, o SAS responde a situações mais complexas e/ou não 

familiares, que exigem o engajamento consciente do sujeito na construção de novas 

respostas ou na reelaboração de respostas pré-existentes (Norman & Shalice 1986). 

 Paralelamente, Baddeley e Hitch (1974) propuseram a existência de um 

mecanismo de controle atencional - o executivo central - em seu modelo 

multicomponente de memória operacional (descrito a seguir). Funcionalmente, o 

executivo central é análogo ao “sistema atencional superior” (SAS) descrito por Norman 

e Shallice (1986) e ao que Posner e Snyder (1975) denominaram “controle atencional”, 

estando diretamente relacionados ao conceito de atenção para controle da ação, que 

se encaixa na definição do processamento do tipo top-down (ver Baddeley 2012). 
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Partindo do princípio que o controle executivo é um processo atencional 

complexo e de que alterações na atenção e vigilância afetam o desempenho em todo 

tipo de tarefa cognitiva, uma investigação sobre o funcionamento executivo deve incluir, 

como medida de controle, a avaliação de processos atencionais mais automáticos 

(percepção) e vigilância dos voluntários. No presente estudo, esta avaliação foi 

realizada por meio do Teste Psicomotor de Vigilância (Psychomotor Vigilance Test – 

PVT; Lin & Dinges 2008; para detalhes ver a sessão “Métodos”). Os modelos até aqui 

expostos tratam mais de explicar o funcionamento da atenção. Todavia, é praticamente 

impossível distinguir atenção de processos mnemônicos, em especial processos 

relacionados ao conceito de memória de curto prazo e/ou memória operacional, que 

envolvem retenção e manipulação de informações por curtos períodos de tempo. Por 

este motivo, muitos modelos de memória incluem componentes relacionados a 

processos atencionais, como será visto a seguir.  

 

1.1.2.2. Modelo Multicomponente de Memória Operacional  

 

O conceito de memória operacional ou memória de trabalho (working memory) 

refere-se a um sistema responsável pelo armazenamento temporário e manipulação de 

informações (ver Baddeley & Hitch 1974). Evidências baseadas em achados 

arqueológicos sugerem que a capacidade que conhecemos hoje como memória 

operacional se desenvolveu há pelo menos 30.000 anos e teria sido determinante na 

evolução da espécie e sociedade humanas (Wynn & Coolidge 2011). Dentre estes 

achados, destacam-se o desenvolvimento de armadilhas complexas, atividades 

relacionadas à agricultura primitiva e obras de arte, como a estátua do homem com 

cabeça de leão (figura 1.3) encontrada na caverna de Hohlenstein-Stadel, na Alemanha 

(Wynn & Coolidge 2011). Como não existem indícios de que uma criatura com corpo de 

homem e cabeça de leão tenha um dia existido, presume-se que a construção da 

estátua seja uma representação que exigiu de seu criador a habilidade de imaginar as 

duas imagens (o homem e o leão), desmontá-las de sua estrutura original e finalmente 

remontá-las. Esta habilidade seria compatível com o conceito de memória operacional 

que temos hoje (Wynn & Coolidge 2011). 
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Figura 1.3: Homem-Leão. Wynn & Coolidge 2011. 

 

Dentre os modelos de memória operacional existentes, o modelo 

multicomponente de memória operacional proposto por Baddeley e Hitch em 1974 tem 

sido o mais relevante no estudo das funções executivas a partir de uma perspectiva 

cognitivista. Este modelo consiste num refinamento do sistema de memória de curto 

prazo do modelo modal (Atkinson & Shiffrin 1968). O modelo multicomponente de 

memória operacional pode ser definido como um sistema com capacidade limitada de 

armazenamento temporário e gerenciamento de informações (Baddeley & Hitch 1974; 

Baddeley 2007) e propõem a existência de diferentes subsistemas modal-específicos 

responsáveis pelo armazenamento temporário de informações, bem como a inclusão 

de um subsistema envolvido no controle da ação que tem relação direta com o conceito 

de atenção executiva. 

Em sua proposição atual (Baddeley 2000), este modelo é composto por quatro 

componentes: a alça fonológica, o esboço visuoespacial e o retentor ou buffer 

episódico, que são responsáveis por armazenamento temporário de informações; e o 

executivo central, que gerencia e manipula essas informações (figura 1.4). 

 

 



16 
 

 

 

Figura 1.4: Modelo Multicomponente de Memória Operacional. MLP= Memória de Longo Prazo. 
Adaptado de Baddeley 2012.  

 

 

A alça fonológica (ou phonological loop) é o subsistema responsável pelo 

armazenamento de informações verbais e acústicas (Repovs & Baddeley 2006; 

Baddeley 2012). O esboço visuo-espacial (visuo-spatial sketchpad) opera na 

manutenção de informações visuais e espaciais e participa da formação e manipulação 

de imagens e mapas mentais (Repovs & Baddeley 2006; Baddeley 2012). O retentor 

episódico (episodic buffer) armazena informações integradas (em chunks) presentes 

nos outros subsistemas de estocagem e é também responsável pela interface com a 

memória de longo-prazo (Baddeley 2000; Baddeley & Wilson 2002). O presente estudo 

não pretendeu investigar os efeitos da cafeína sobre esses processos, portanto uma 

explicação mais longa não será fornecida. 

O executivo central é o componente chave no modelo multicomponente de 

memória operacional e controla e manipula as informações contidas na alça fonológica, 

esboço visuo-espacial e retentor episódico (Baddeley 2012). Embora ainda não se 

tenha estabelecido precisamente todas as suas funções, admite-se que seu 

funcionamento esteja diretamente relacionado ao controle atencional, flexibilidade 

mental, idealização e execução de estratégias e evocação de informações contidas na 

memória de longo prazo (Baddeley & Hitch 1974; Baddeley 2012). Como comentado 
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anteriormente, o executivo central é análogo ao “sistema atencional superior” (SAS) 

descrito por Norman e Shallice (1986) e ao que Posner e Snyder (1975) denominaram 

“controle atencional”. Ou seja, este conceito se refere à atenção para controle da ação, 

top-down, e não atenção perceptual, bottom-up (ver Baddeley 2012). 

 

1.1.2.3. Funções Executivas 

 

O termo funções executivas diz respeito a uma série de habilidades cognitivas 

relacionadas principalmente à ativação de regiões do córtex frontal, de forma que suas 

ações são frequentemente descritas na literatura como funções frontais (Norman & 

Shallice 1986; Baddeley 1996). Em essência, o conceito de funções executivas está 

intimamente relacionado ao executivo central do modelo multicomponente de memória 

operacional (Baddeley 2012). De forma geral, as funções executivas constituem o 

conjunto de mecanismos cognitivos elaborados que controlam, direcionam e 

coordenam o comportamento humano de maneira adaptativa, permitindo mudanças 

rápidas e flexíveis das respostas comportamentais frente às novas exigências do meio 

(Gilbert & Burgess 2008). Como descrito anteriormente, estes mecanismos são 

considerados processos atencionais elaborados, top-down, e envolvem compreensão, 

raciocínio, aprendizagem, regulação da atenção, planejamento, controle de 

impulsividade, flexibilidade mental, iniciação e monitoramento das ações (Lezak 2004).   

As funções executivas podem ser classificadas como quentes ou frias (Chan et 

al. 2008). As habilidades quentes parecem envolver as porções orbitofrontal e 

ventromedial do córtex pré-frontal (Bechara et al. 2000) e são relacionadas às emoções 

e à capacidade de regulação de comportamentos em adequação à vida em sociedade. 

Já as habilidades frias dependem de ativação da porção dorsolateral do córtex pré-

frontal (Bechara et al. 2000; Happaney et al. 2004) e envolvem raciocínio lógico e 

abstrato, planejamento e capacidade de memória operacional. O presente trabalho teve 

como foco a investigação dos efeitos agudos da cafeína sobre funções executivas frias. 

Logo, o termo funções executivas aqui empregado restringe-se às habilidades 

executivas frias que serão mais bem descritas a seguir.  

Embora não haja um consenso sobre a natureza unitária ou multicomponente 

das funções executivas, o conceito de “função executiva” como uma entidade singular 

é rejeitado pela maior parte dos autores. Dentre os muitos modelos de subdivisão das 

funções executivas (ver Chan et al. 2008), uma das proposições mais bem aceitas na 



18 
 

 

literatura é a de Miyake e colaboradores (2000), realizada através do uso de técnicas 

de análise fatorial confirmatória (Miyake et al. 2000, Friedman et al. 2008; Friedman & 

Miyake 2004; Miyake & Friedman 2012). Ao realizar uma série de experimentos com 

voluntários saudáveis que realizaram testes considerados representativos de domínios 

executivos mais comumente sugeridos como entidades distintas na literatura, Miyake e 

colaboradores (2000) sugeriram a existência de três domínios executivos. Embora 

inter-relacionados, estes domínios mostraram-se claramente separáveis 

matematicamente, como sugerem várias publicações subsequentes do mesmo grupo 

de pesquisa (ex. Friendman & Miyake 2004; Miyake & Friedman 2012). Os domínios 

sugeridos foram: 

 

1) Alternância (shifting): a habilidade de alternar entre tarefas distintas ou “sets” 

mentais (Monsell 1996). A alternância é considerada um importante domínio de 

controle executivo no modelo proposto por Norman e Shallice (1986). A avaliação deste 

domínio pode ser realizada por meio de tarefas que envolvam a habilidade de 

desempenhar operações matemáticas alternadamente, como observado na tarefa de 

somar e subtrair três (plus-minus task; Miyake et al. 2000), adaptada para uso no 

presente estudo (ver sessão métodos para detalhes).  

2) Atualização (updating): refere-se à modificação da memória operacional por 

meio da supressão de informações irrelevantes e incorporação de dados mais 

importantes (Miyake et al. 2000). A avaliação da atualização pode ser realizada por 

meio de índices de aleatoriedade da tarefa de geração aleatória de números, como 

proposto por Miyake e colaboradores (2000) e Towse e Neil (1998).  

3) Inibição (inhibition): a habilidade de inibir ou bloquear respostas automáticas 

ou dominantes, ou ainda selecionar informações relevantes através da inibição de 

informações distratoras (Miyake et al. 2000). Conforme sugerido por Miyake e 

colaboradores (2000) índices de aleatoriedade do teste de geração aleatória de 

números foram utilizados como medidas deste domínio.  

 

Miyake e colaboradores (2000) não encontraram evidências que o domínio dupla 

tarefa (dual-task coordination), ou a capacidade de desempenhar simultaneamente 

duas tarefas, consistisse num domínio específico de funções executivas, pois não foi 

matematicamente dissociado dos demais domínios executivos. Este domínio foi 

subsequentemente deixado de lado nos trabalhos seguintes deste grupo de 
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pesquisadores. Uma possível explicação para isto é que Miyake e colaboradores 

(2000) não levaram em conta que para avaliar este domínio é importante que as tarefas 

a serem realizadas conjuntamente envolvam subsistemas distintos de memória 

operacional. Com esta abordagem, outros autores afirmam que a habilidade de realizar 

tarefas distintas ao mesmo tempo constitui um domínio executivo específico (ver Logie 

et al. 2004; Ginani et al. 2011). Uma tarefa padronizada que permite avaliar esse 

domínio é o paradigma de dupla tarefa proposto por Della Sala e colaboradores (1995), 

detalhado na sessão métodos.  

Além dos domínios executivos propostos no trabalho de Miyake e colaboradores, 

dois outros domínios vêm sendo citados e investigados como entidades executivas 

dissociadas:  

 

1) Planejamento (Shalice 1982; Owen 1997): refere-se à habilidade de 

planejar/organizar estratégias em função de um objetivo especifico (Owen 1997). De 

acordo com a proposta de Shallice (1982), o planejamento envolve processos de 

formulação, relacionados à habilidade de desenvolver estratégias lógicas que 

predeterminam o curso da ação; e execução, que envolve o monitoramento e 

orientação do plano para executar a tarefa de maneira efetiva. Aqui, o planejamento foi 

avaliado pelo teste do zoológico (Wilson et al. 1996; ver métodos).  

2) Acesso à Memória de Longo Prazo (Baddeley 1996, Fisk & Sharp 2004): 

consiste na ativação estratégica de informações relevantes da memória de longo prazo 

(Fisk & Sharp 2004). A avaliação deste domínio é frequentemente realizada através da 

tarefa de fluência verbal (Lezak 2004; ver métodos).  

O emprego de tarefas representativas de cada um dos domínios citados acima 

viabiliza a caracterização de efeitos executivos considerando o fracionamento dessas 

funções em um mesmo contexto experimental (Ginani et al. 2011; Vaz et al. 2011; 

Borges et al. 2013). Neste sentido, o presente trabalho privilegiou o estudo das funções 

executivas levando em consideração seu fracionamento e empregando testes 

representativos de cada domínio executivo.   
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1.1.2.3.1. Metacognição  

 

Outro tipo de processo cognitivo relacionado ao conceito de funções executivas 

é a metacognição, que literalmente se define como a cognição sobre a cognição, ou 

seja, à percepção e regulação do indivíduo em relação àquilo que diz respeito à sua 

própria cognição e estratégias cognitivas (Fernandez-Duque et al. 2000). Processos 

metacognitivos têm grande relevância em várias situações cotidianas e fornecem pistas 

que modulam a forma como o individuo traça planos ou toma atitudes, interferindo, 

portanto, no desempenho de diversas tarefas.   

Fernandez-Duque e colaboradores (2000) propõem que a metacognição é 

intimamente relacionada ao funcionamento executivo, partilhando inclusive do mesmo 

substrato neuro-anatômico (Fernandez-Duque et al. 2000; Souchay & Isgrini 2004). De 

fato, diversos estudos demonstraram a existência de relações entre os escores em 

testes executivos e a variação na acurácia de julgamento sobre a própria cognição 

(Souchay & Isgrini 2004; Perrotin et al. 2008), indicando que metacognição e funções 

executivas são inter-relacionadas e devem ser estudadas em conjunto.  

 

1.1.2.4. Humor/Sensações Subjetivas  

 

Embora pareça intuitivo afirmar que o estado de humor de um indivíduo tenha 

efeitos profundos em diversos aspectos cognitivos e comportamentais, o estudo do 

humor e suas relações com o funcionamento cognitivo é relativamente novo no campo 

das neurociências. De acordo com Ekman (1994), o humor tem um papel importante na 

modulação da cognição, afetando a percepção e processamento de estímulos internos 

e externos.  

Partindo de uma conceptualização mais purista, o termo humor pode ser definido 

como um estado afetivo mais ou menos estável, que pode durar minutos ou horas, em 

geral não pode ser aferido por alterações de expressões faciais e autonômicas e sua 

razão de ser é dificilmente compreendida pelos que as experimentam (Mitchell & 

Phillips 2007).  

No entanto, o que se observa em grande parte da literatura é o uso de uma 

miscelânea de termos que incluem, além de humor, afeto, emoção, sentimento e 

sensações (Cooper & Cartwright 2001). Estes termos acabam sendo tomados como 
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sinônimos tanto no uso popular quanto no uso técnico, dificultando a compreensão 

exata do que está sendo avaliado. 

No campo da psicofarmacologia, a avaliação do efeito de uma dada droga no 

“humor” reflete o somatório de todos os efeitos somáticos (centrais e/ou periféricos) por 

ela desencadeados (Smith & Rogers 2007). Esses efeitos, ao serem percebidos pelo 

indivíduo, são capazes de alterar sua sensação sobre seu humor e emoções (Damásio 

1994). Dessa forma, no presente trabalho o termo humor/sensações subjetivas se 

refere ao humor propriamente dito (que geralmente é descrito como afeto “positivo” ou 

“negativo”) e também às sensações subjetivas relacionadas aos efeitos somáticos da 

cafeína.  

Estudos sobre humor e cognição que empregaram sujeitos saudáveis ainda são 

relativamente escassos, mas sugerem que flutuações discretas de humor são capazes 

de modular o funcionamento executivo e a metacognição (ver Mitchell & Phillips 2007). 

Além disso, estudos com técnicas de neuroimagem revelam que o estado de humor 

afeta a ativação no córtex pré-frontal tanto no repouso quando durante a execução de 

tarefas, sugerindo a relação entre humor e funcionamento executivo (ver Mitchell & 

Phillips 2007). 

Estados de humor chamados “afeto positivo” agrupam construtos como “bem 

estar”, “felicidade” e “amigabilidade” e são relacionados a um pior desempenho em 

tarefas executivas, já que este tipo de humor favorece o uso de estratégias heurísticas 

(ver Mitchell & Phillips 2007). Em teoria, a situação oposta ou “afeto negativo”, 

geralmente relacionado à “ansiedade”, “raiva” e “nervosismo” favoreceria a execução 

de tarefas executivas por privilegiar a escolha de estratégias mais analíticas e que 

requerem um engajamento maior na tarefa (ver Mitchell & Phillips 2007). No entanto, os 

efeitos de estados de humor negativos foram pouquíssimo estudados, sendo difícil 

inferir até que ponto eles afetariam o desempenho executivo (ver Mitchell & Phillips 

2007).  

Um estado de humor frequentemente descrito em estudos de psicofarmacologia 

diz respeito ao alerta (arousal). Nesta literatura, o alerta é descrito como um conceito 

multidimensional e que abarca pelo menos três conceitos distintos. O primeiro tipo de 

alerta pode ser entendido como um estado de tensão (tense arousal) e é um continuo 

entre calma e ansiedade (Dickman 2002). O segundo tipo de alerta é o chamado alerta 

energético (energetic arousal) e é um continuo entre cansado e energético (Matthews 

et al. 1990). O desempenho em tarefas que avaliam tempo de reação, vigilância e 
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busca visual costuma ser positivamente afetado pelo alerta energético (ver Dickman 

2002) e tem relação com o conceito de alerta na literatura relacionada à atenção. Por 

outro lado, a forma como a tensão afeta estas tarefas não é claramente estabelecida e 

apresenta grande variabilidade na literatura (ver Dickman 2002). Um terceiro tipo de 

alerta é o chamado alerta físico (physical arousal) e tem relação com sensações físicas 

específicas desencadeadas pelo sistema nervoso autônomo (James 1994; Damásio 

1994) e será abordado separadamente num próximo tópico.  

Com relação à metacognição, o humor positivo parece estar relacionado a um 

autojulgamento mais positivo (embora com menor acurácia), enquanto o humor 

negativo é relacionado a um autojulgamento negativo (Sedikides 1995). 

No presente trabalho o humor foi avaliado por meio de escalas analógicas 

visuais (VAMS; Bond & Lader,1974) e por uma escala do tipo Likert (POMS; McNair et 

al. 1971), ambas amplamente utilizadas em estudos com cafeína. Ainda, foram 

empregadas escalas analógicas visuais para a verificação de sintomas somáticos 

comuns a efeitos de psicotrópicos (BSS; Greenwood et al. 1975). 

 

1.1.3. Marcadores Fisiológicos do Alerta 

 

O sistema nervoso autônomo (SNA) é a porção do sistema nervoso responsável 

pela manutenção do estado de equilíbrio (ou homeostase) do organismo frente aos 

desafios a ele impostos (Lent 2010). No fim do século XIX, o fisiologista britânico John 

Langley cunhou o termo “autônomo” em referência ao fato de que o SNA é relacionado 

a comportamentos automáticos e não conscientes, em contraste às respostas 

voluntárias e externamente percebidas dos músculos esqueléticos (Lent 2010). A 

ativação de uma resposta autonômica se dá através de estímulos externos ou internos. 

A exposição a situações alertantes, ou a ingestão de alimentos e fármacos 

representam exemplos de estímulos externos, enquanto estímulos gerados pelo próprio 

organismo, como a necessidade de realizar uma tarefa cognitiva (esforço cognitivo), 

constituem estímulos internos (ver Lent 2010).   

O funcionamento do SNA é orquestrado pela ação conjunta de dois subsistemas 

quase sempre antagônicos, o simpático (SNS) e o parassimpático (SNP; Cannon 1929; 

Morrison 2001). Classicamente, define-se que o SNS está envolvido com repostas do 

tipo “luta ou fuga”, que privilegiam o desempenho motor (Darwin 1872; Cannon 1929; 
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Morrison 2001), enquanto o SNP é envolvido com as chamadas funções vegetativas, 

como “repouso e digestão” (Cannon 1929; Morrison 2001). 

Sabe-se que na mesma medida em que a exposição a determinadas condições 

ambientais e/ou a expressão de um comportamento ou emoção envolve alterações na 

atividade autonômica, a via contrária também é possível; ou seja, as alterações 

fisiológicas percebidas pelo indivíduo são interpretadas e expressas em 

comportamentos e sentimentos (James 1994; Damásio 1994). Estudos com pacientes 

com lesão no lobo pré-frontal indicam um déficit na geração de respostas autonômicas, 

o que estaria diretamente interligado à disfunção executiva observada nesses sujeitos 

(Damasio 1994).  

Sendo assim, ao estudar variáveis cognitivas e/ou a ação de uma substância 

cujos efeitos incluem a estimulação do SNA, faz-se necessária a investigação das 

respostas autonômicas por ela desencadeadas, já que é plausível supor que estas 

podem influenciar o desempenho cognitivo e o humor. Além disso, correlatos 

neuroanatômicos e neurofisiológicos entre eventos cognitivos e respostas autonômicas 

podem ser utilizados como marcadores indiretos do estado de alerta (Cacioppo et al. 

2007), o que também justifica a inclusão da avaliação do SNA no presente estudo.  

O presente trabalho investigou essas variáveis durante a execução da bateria de 

testes (como medida de alerta e esforço cognitivo) e durante momentos de repouso 

(como medida de efeito da cafeína).  

 

1.1.3.1 Condutância da Pele 

 

 A pele é o maior órgão do corpo humano e pode ser definida como a barreira 

que separa o ambiente fisiológico interno do mundo externo, atuando como um agente 

protetor (Cacioppo et al. 2007). Em mamíferos a pele também está envolvida na 

expressão de eventos cognitivos complexos, como a expressão de emoções e outros 

sinais relacionados à interação social intra e interespecífica (Darwin 1872). Estes sinais 

podem ser desencadeados pela ação do SNA em resposta a um estímulo ambiental ou 

mnêmico específico (Darwin 1872). Mais precisamente, a pele é dotada de inúmeras 

glândulas produtoras de suor (glândulas écrinas, localizadas em toda a extensão da 

pele e com maiores concentrações na palma das mãos) cuja atividade é comandada 

exclusivamente pela porção simpática do SNA. A ativação do SNS por um estimulo 

alertante resulta no aumento da condutância elétrica na pele (Darwin 1872, Critchley 
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2005). Desta forma, o estudo da atividade elétrica da pele pode ser considerado uma 

medida indireta do alerta fisiológico, tendo sido amplamente utilizada desde os 

primórdios da psicofisiologia (Cacioppo et al. 2007). 

Estudos que investigaram a resposta galvânica da pele em situações de esforço 

cognitivo mostraram que esta aumenta proporcionalmente à demanda atencional 

exigida pela tarefa (ver figura 1.5; Critchley et al. 2000). Outros estudos mostram, 

através de neuroimagem, que a atividade eletrodérmica é intimamente relacionada à 

ativação do lobo pré-frontal e amígdala, estruturas ligadas respectivamente ao 

funcionamento executivo e às emoções, evidenciando o envolvimento da condutância 

da pele com a cognição (Cacioppo et al. 2007).  

 

 

 

Figura 1.5: Aumento da condutância da pele (mV) em função da demanda cognitiva de um 
teste. A atividade elétrica da pele foi avaliada no repouso (sem tarefa) e durante a execução de uma 
tarefa (serial seven) em que os voluntários tinham que fazer uma contagem regressiva, de sete em 
sete, o mais rápido possível, iniciando no número 400. Adaptado de Critchley et al. 2000. 

 

 

1.1.3.2. Pupilometria 

 

A pupila é uma estrutura ocular cuja principal e mais conhecida função é ajudar 

o olho a adaptar-se rapidamente a variações de luminosidade (Ellis 1981). O diâmetro 

da pupila é determinado pela ação conjunta de dois músculos: o músculo dilatador, que 
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recebe comando do SNA simpático e o músculo constritor, que é comandado pelo SNA 

parassimpático (Laeng et al. 2012). Assim, a dilatação da pupila (ou midríase) pode ser 

resultado tanto da estimulação do músculo dilatador, quanto da inibição do músculo 

constritor (Steinhauer et al. 2004; Laeng et al. 2012). Adultos expostos a condições de 

luminosidade normais apresentam diâmetro pupilar entre 3-5 cm, e este valor pode 

reduzir-se a menos da metade em alta luminosidade ou duplicar de tamanho no escuro 

(ver Laeng et al. 2012).  

O emprego de técnicas de pupilometria no campo da psicologia cognitiva data 

de aproximadamente 50 anos atrás (Laeng et al. 2012), e tem como embasamento a 

observação de que o diâmetro da pupila aumenta em resposta a estímulos cognitivos, 

como a execução de um teste ou a contemplação de uma fotografia com conteúdo 

emocional (Simpson 1969; Beatty 1982; Laeng et al. 2012). Ainda, a correlação entre a 

resposta pupilométrica e estímulos cognitivos ganhou suporte na observação de que a 

midríase é intimamente relacionada à ativação do locus coeruleus (Brisson et al. 2013), 

uma estrutura subcortical ligada ao controle atencional (ver Petersen & Posner 2012).  

Inúmeros estudos que empregaram a pupilometria como medida complementar 

à execução de tarefas demonstraram que a magnitude da midríase é diretamente 

relacionada à demanda cognitiva exigida pela tarefa, como exemplificado na figura 1.6 

(Laeng et al. 2012, para revisão).  Assim, o emprego de técnicas que avaliam a 

resposta pupilométrica representam uma ferramenta importante no estudo do alerta 

cognitivo e fisiológico (Cacioppo et al. 2007). 
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Figura 1.6: Dilatação da pupila (mm) em função da demanda cognitiva em cada condição da 
Tarefa executiva Stroop, que envolve nomear a cor da tinta em que são escritas palavras. 
Congruente: a cor da tinta coincide com a palavra; Incongruente: a cor da tinta não coincide com a 
palavra (ex. AZUL escrito em tinta vermelha); Palavras sem cor: palavra escrita com tinta preta. O 
tempo 0 representa o momento em que o estímulo é apresentado e o tamanho da pupila foi aferido a 
cada 20 ms. As linhas verticais coloridas representam o tempo de reação médio para cada uma das 
condições. Note que o diâmetro pupilar aumenta de acordo com a dificuldade da tarefa. Adaptado de 
Laeng et al. 2012. 

 

 

1.1.3.3. Frequência Cardíaca 

 

Assim como a pupilometria e a condutância da pele, a atividade do sistema 

cardiovascular é relacionada ao SNA e representa uma importante ferramenta de 

investigação no campo da psicofisiologia. Em sujeitos saudáveis, o coração bate cerca 

de 70 vezes por minuto (Cacioppo et al. 2007). Situações alertantes, ingestão de 

alimentos ou substâncias estimulantes são associadas à maior ativação do SNS e 

consequentemente ao aumento da frequência cardíaca (FC; Cacioppo et al. 2007). Por 

outro lado, a estimulação do SNP tende a diminuir a FC. Inúmeros estudos que 

empregaram a avaliação da FC como medida indireta de ativação simpática e esforço 

cognitivo (Mulder & Mulder 1981; Veltman & Gaillard 1993) sugerem que o aumento da 

demanda cognitiva é associado ao aumenta da ativação simpática e 

consequentemente ao aumento da FC. Outros estudos apontam uma relação entre a 

frequência cardíaca e ativação do córtex pré-frontal (Ahern et al. 2001; Lane et al. 

2009). 

Além disso, variações na frequência cardíaca constituem um dos sinais 

autonômicos mais facilmente percebidos pelo indivíduo e consequentemente têm 
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grande impacto no comportamento (Valins 1966; Cacioppo et al. 2007). Mais 

especificamente, a percepção do aumento da frequência cardíaca em níveis acima do 

normal (FC>100 bpm) é associada à ansiedade e, em níveis elevados, é relacionada 

ao aumento da impulsividade e ao mau desempenho em testes atencionais (Valins 

1966; Cacioppo et al. 2007). Este fenômeno já foi demonstrado inclusive em situações 

onde as alterações da FC eram falsas (Valins 1966).  

 

1.1.4. Efeitos cognitivos da cafeína 

 

1.1.4.1. Atenção  

 

O primeiro trabalho publicado que mostrou os efeitos positivos da cafeína sobre 

a cognição foi realizado em 1912 (Hollingworth 1912). Neste trabalho, Hollingworth 

demonstrou que a administração aguda de cafeína diminuía o tempo de reação, 

melhorava na firmeza das mãos e tornava a realização de cálculos matemáticos mais 

rápida (Hollingworth 1912).  

Posteriormente, inúmeros trabalhos buscaram replicar e ampliar os achados de 

Hollingworth, através do emprego de diferentes estratégias metodológicas. Até o 

presente momento, os efeitos mais bem documentados da cafeína na cognição são 

muito semelhantes aos observados por Hollingworth e dizem respeito ao humor e 

atenção (ver Smith 2002; Einöther & Giesbrecht 2013 para revisões). Inúmeros 

trabalhos demonstraram que a administração aguda de doses moderadas de cafeína 

beneficia o desempenho atencional através do aumento da velocidade e acurácia em 

testes de tempo de reação (ver Smith 2002; Einöther & Giesbrecht 2013).  Além disso, 

a cafeína é frequentemente descrita como um melhorador do alerta ou vigilância, 

especialmente quando o sujeito precisa responder a um estimulo por um período de 

tempo prolongado (ver Smith 2002; Einöther & Giesbrecht 2013). Estes efeitos são 

observados a partir de doses mínimas de cafeína (12,5 mg; Smith & Rogers 2007) e já 

foram descritos em estudos envolvendo crianças (Kupietz & Winsberg 1997), 

adolescentes (Tynjala et al. 1997) e adultos saudáveis (Einöther & Giesbrecht 2013). 

 

 

 

 



28 
 

 

1.1.4.2. Funções Executivas e Metacognição  

 

Quando comparada à quantidade de estudos que investigaram os efeitos da 

cafeína em processos atencionais mais “simples”, a literatura sobre os efeitos da 

cafeína nas funções executivas é relativamente escassa (Einöther & Giesbrecht 2013). 

Além disso, os resultados destes estudos apresentam-se bastante conflitantes e 

indicam que a cafeína melhora, piora ou não tem efeitos sobre o funcionamento 

executivo (ver Einöther & Giesbrecht 2013). É possível, no entanto, que a divergência 

nos resultados observados seja relacionada a estratégias metodológicas específicas 

(discutidas adiante). De uma maneira geral, admite-se que a cafeína seja uma 

substância com potencial para melhorar o desempenho executivo. Esta ideia se baseia 

em achados eletrofisiológicos (Koppelstaetter et al. 2008) e evidências de que a 

cafeína melhora o desempenho em testes que envolvem o controle inibitório (Smith et 

al. 2003; Deslandes et al. 2005; Barry et al. 2007) e alternância (Tiegers et al. 2006; 

2007). Entretanto, até o presente momento não foram realizados trabalhos que 

privilegiassem uma investigação mais profunda sobre os efeitos da cafeína 

considerando o fracionamento de domínios executivos (Miyake et al. 2000). Além disso, 

todos os estudos realizados até hoje empregaram treino da tarefa, o que implica no 

desenvolvimento de estratégias e a descaracterização da tarefa como executiva (ver 

Rabbitt 1997).   

Sabe-se que drogas de abuso são capazes de modular certos aspectos da 

metacognição (Toneatto 1999), que é relacionada a funções executivas como acima 

discutido. Aparentemente este efeito é reflexo não só da atividade farmacológica 

destas substâncias (possivelmente pela modulação da atividade dopaminérgica), mas 

também da expectativa dos sujeitos em relação ao efeito da droga (Lang et al. 1975).  

Embora a expectativa sobre os efeitos da cafeína por parte dos voluntários 

(Harrell & Juliano 2009) bem como as alterações de humor decorrentes de seu 

consumo (Rusted 1999) sejam elementos indicativos de que a metacognição seja 

vulnerável aos efeitos da cafeína, os poucos estudos realizados até o momento não 

indicam esta relação (Kelemen & Creeley 2001,2003; Wardle et al. 2002). Por outro 

lado, um grande número de estudos mostra que a administração de cafeína está 

relacionada à menor percepção de esforço físico (Doherty & Smith 2005). 

Partindo da hipótese de que um dos principais motivadores para o consumo de 

cafeína seja a percepção de que ela melhore o desempenho, o presente estudo 
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empregou uma escala de metacognição do tipo analógica-visual ao fim de cada tarefa, 

de modo que o sujeito pudesse avaliar subjetivamente seu desempenho. Isto permitiu 

aferir se havia uma percepção de melhora de desempenho, acompanhada ou não de 

um melhor desempenho nos testes.  

 

1.1.4.3 Humor 

 

O aumento da sensação de alerta (energetic arousal) é o efeito agudo mais 

consistente da cafeína e se relaciona tanto com seus efeitos fisiológicos quanto com 

seus demais efeitos cognitivos (Smith 2002; Juliano et al. 2012). Estes efeitos são 

tipicamente observados após a administração de doses moderadas de cafeína 

(aproximadamente 200 mg; Smith 2002), mas já foram descritos em ensaios que 

utilizaram doses consideradas baixas (12,5 mg; Smith & Rogers 2007) e altas (400 mg; 

Brunyé et al. 2010; Bruce & Lader 1989).  

De maneira geral, assume-se que doses elevadas de cafeína (>400 mg) sejam 

relacionadas com o aumento da tensão (tense arousal) e podem inclusive desencadear 

sintomas idênticos aos observados em quadros de ansiedade intensa (Lader & Bruce 

1986). Alguns autores sugerem que este efeito somado ao estado de alerta induzido 

pela execução de uma bateria de testes de alta demanda cognitiva poderiam levar a 

um estado de “overarousal”, o que explicaria situações onde a administração de 

cafeína piora o desempenho cognitivo em testes considerados mais “difíceis” (Nehlig 

2010).  

Por fim, os efeitos da cafeína em sensações como bem estar, amabilidade e 

amigabilidade são menos frequentemente encontrados (Herz 1999; Juliano et al. 2012). 

No entanto, doses moderadas de cafeína parecem aumentar a sensação de bem estar 

quando esta é consumida em situações que envolvem estresse (Ratliff-Crain & Kane 

1995; Rossi et al. 2009) e são mais facilmente observadas em sujeitos que não estão 

em condições cognitivas ótimas, como em idosos (Swift  & Tiplady 1988; Ress et al. 

1999). 

 

1.1.4.4. Efeitos da Cafeína no SNA 

 

A ingestão de cafeína é associada ao aumento na síntese e secreção de cortisol 

(Lovallo et al. 1996), glicocorticoides (Lovallo et al. 1996) e catecolaminas (Robertson 
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et al. 1978; Lane et al. 1990), o que a caracteriza como um fármaco estimulante do 

SNS (Ferre 2008).   

Estudos que investigaram as alterações eletrodérmicas resultantes da ingestão 

de cafeína mostram que a administração aguda da droga está relacionada ao aumento 

da condutância da pele (Lyvers et al. 2004), especialmente quando doses altas (acima 

de 400 mg) são administradas a sujeitos experimentais que não consomem produtos 

cafeinados frequentemente  (Lyvers et al. 2004).  

Embora a dilatação da pupila seja um efeito esperado após a ingestão de 

cafeína, estudos que investigaram tais efeitos são relativamente raros. Bolton e 

colaboradores (1984) verificaram aumento no diâmetro da pupila em resposta a 

estímulos luminosos após um período de ingestão crônica de cafeína, efeitos estes 

presentes somente em voluntários que se declararam usuários não frequentes de 

cafeína (Bolton et al. 1984). Mais recentemente, Wilhelm e colaboradores (2014) 

relataram que a ingestão de cafeína estaria relacionada a uma redução das oscilações 

pupilares em voluntários (Wilhelm et al. 2014). 

Os estudos que investigaram os efeitos da cafeína sobre a frequência cardíaca 

diferem bastante quanto à resposta observada. Enquanto alguns trabalhos relatam que 

a cafeína aumenta a frequência cardíaca (Pincomb et al. 1988), outros estudos 

mostram o oposto (Passmore et al. 1987; Pincomb et  al.  1991;  Scholey &  Kennedy  

2004) ou nenhum resultado (Lane  et al. 1990).  

Em resumo, pode-se dizer que a natureza estimulante da cafeína está 

relacionada a um melhor desempenho psicomotor, atenção sustentada e estado 

subjetivo de alerta. Ainda, alguns trabalhos trazem indícios de que a cafeína melhore o 

desempenho executivo. Entretanto, como comentado anteriormente, diferenças 

metodológicas entre trabalhos dificultam a interpretação e comparabilidade dos dados. 

Estes detalhes metodológicos serão discutidos a seguir. 

 

1.1.5. Fatores limitantes da interpretação e comparação dos achados em estudos 

com cafeína  

 

1.1.5.1. Perfil de consumo de cafeína e escolha da dose 

 

Talvez o fator que tenha maior influência na resposta à cafeína seja o perfil de 

consumo de cafeína do voluntário, ou seja, a quantidade de cafeína ingerida por ele e a 
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frequência em que isso acontece (Smith 2002; Einöther & Giesbrecht 2013). Partindo 

de um controle farmacológico mais rígido, uma parcela considerável dos estudos 

emprega voluntários que não consomem cafeína ou o fazem em quantidades 

irrelevantes. Embora esta estratégia tenha a vantagem de produzir resultados mais 

puros para o efeito da droga, este grupo representa uma parcela mínima da população, 

e provavelmente é “auto selecionado” para o não consumo da droga por más 

adaptações metabólicas da substância (ver Smith et al. 2007).  Por outro lado, 

consumidores habituais de cafeína realizam o consumo desta substância de forma 

sistemática, o que os permite facilmente ajustar a quantidade ideal a ser ingerida e em 

que intervalo de tempo isso deve acontecer (Smith 2002). Partindo deste princípio, a 

administração de uma dose arbitrária de cafeína a indivíduos que diferem no padrão de 

consumo desta substância pode resultar numa miríade de resultados. Enquanto os 

indivíduos que não consomem cafeína estariam sujeitos a experimentar sintomas 

físicos e subjetivos de tensão e ansiedade, aqueles cujo consumo de cafeína já 

acontece em um nível estável poderiam se mostrar tolerantes aos efeitos da droga. 

Esta questão é frequentemente avaliada em revisões sobre os efeitos farmacológicos 

da cafeína, e é demonstrada em estudos anteriores onde voluntários com baixo 

consumo de cafeína diferem significativamente nas respostas comportamentais (ex.: 

Brunyé et al. 2010) e fisiológicas (ex.: Bolton et al. 1984) a esta substância.   

Um segundo ponto a ser considerado ainda diz respeito à escolha da (s) dose 

(s) administrada (s). Sabe-se que a cafeína é uma substância socialmente aceita e que 

seu consumo é sensível a questões culturais (Barone & Roberts 1996; Heckman et al. 

2010), podendo variar não só ao longo da vida do individuo, mas também em nível 

populacional. A tabela 1.2 ilustra a grande variabilidade entre o que é considerado um 

consumo leve, moderado ou alto entre os estudos. Este fato é importante, pois incorre 

no risco da escolha de doses não representativas do consumo de cafeína na população 

investigada e consequentemente à ocorrência de efeitos indesejáveis ou à ausência de 

efeitos por tolerância. 

 

1.1.5.2. Características demográficas da população em estudo 

 

Sabe-se que homens e mulheres diferem quanto ao metabolismo da cafeína 

(Carrillo & Benitez 1996), o que certamente acarreta implicações importantes no tipo de 

resposta que cada um irá apresentar após a ingestão da droga. Enquanto em homens 
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saudáveis o pico de absorção e meia-vida de eliminação da cafeína são mais ou 

menos estáveis, mulheres apresentam variações que dependem da fase do ciclo 

menstrual (Carrillo & Benitez 1996; Persad 2011) e do uso de anticoncepcionais 

hormonais (Carrillo & Benitez 1996; Persad 2011).  

As habilidades cognitivas mantem-se relativamente estáveis em adultos 

saudáveis entre os 20 e 60 anos de idade (Graham et al. 1997). No entanto, a partir 

dos 60 anos de idade observa-se um declínio cognitivo e piora no desempenho de 

inúmeras tarefas, especialmente aquelas que envolvem tempo de reação e percepção 

(Graham et al. 1997; Petersen et al. 2001). Este fenômeno é frequentemente 

observado e não parece estar associado ao diagnóstico de demência ou outras 

enfermidades que poderiam afetar o desempenho cognitivo (Graham et al. 1997; 

Petersen et al. 2001). 
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Tabela 1.2: Classificação de amostras com base em consumo diário de cafeína 
(mg/dia). 

Autor Baixo Moderado Elevado 

Ammon et al. (1983)  - - 504 

Arya et al. (2000)  <100  100–400  >400 

Attwood et al. (2007)  - <200  >200 

Benito-Garcia et al. (2006)  0–105  106–260  260–1058 

Childs and de Wit (2006)  <43 - - 

Devoe et al. (1993)  <200  - >500 

Drapeau et al. (2006)  - 100–300 - 

Field et al. (2003)  <125  - >300 

Fine et al. (1994)  <100  - >100 

Ford et al. (1998)  100–199  200–399  >400 

Harrison and Horne (2000)  - 100–400 - 

Haskell et al. (2005)   20 217 - 

James and Crosbie (1987)  - - >600 

Jones et al. (2000)  - 187–477 - 

Kennedy et al. (1991)  <150  150–300 >300 

Lane and Manus (1989)  - 200–600 - 

Lane et al. (1990)  54 568 - 

Loke et al. (1985)  - 136 - 

Lovallo et al. (2004) 300 - 600 

Lyvers et al. (2004)  <71  - >400 

Rapuri et al. (2001)  ≤300  - >300 

Rogers et al. (2003)  ≤40  >200 - 

Savoca et al. (2005)  0–50  50–100  >100 

Schuh and Griffiths (1997)  - 200–500 - 

Smit and Rogers (2000) <100  - >200 

Tinley et al. (2003) - 170–550 - 

Vik et al. (2003)  <223  - ≥223 

Webb et al. (1996)  <100  100–400  >400 

Westerterp-Plantenga et al. (2005)  - <300  >300 

White et al. (1980)  <190  >190 - 

Winston et al. (2005)  <250  250–750  >750 

Yeomans et al. (1998)   - 195–550 - 

Yeomans et al. (2005)   - 100–250  >350 

Adaptado de Addicott et al. 2009. 
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1.1.5.3. Uso de outras substâncias  

 

O citocromo P450 (CYP) constitui a mais importante superfamília de enzimas 

hepáticas envolvida no metabolismo de diversas substâncias endógenas e exógenas 

(Lynch & Price 2007). A subfamília 1A (CYP1A) participa do metabolismo da cafeína, 

nicotina e de inúmeros fármacos clinicamente importantes, como antidepressivos, 

antipsicóticos, brocodilatadores, antiarrítmicos e antibióticos (Carrilo & Benitez 2000; 

Lynch & Price 2007). Sabe-se que a administração de substâncias que compartilham a 

mesma via metabólica pode resultar em interações medicamentosas importantes. Mais 

especificamente, a administração de um fármaco ou alimento pode modular a atividade 

da CYP, tornando-a mais ou menos ativa e interferindo na biodisponibilidade e efeitos 

de outros fármacos (Carrilo & Benitez 2000; Lynch & Price 2007). Esta observação 

explica parte dos achados sobre as alterações na meia-vida da cafeína em fumantes e 

mulheres que fazem uso de anticoncepcionais, por exemplo. 

 

1.1.5.4. Veículo de Administração de Cafeína 

 

Muitos trabalhos empregam a administração de cafeína em veículos comuns na 

dieta humana, principalmente o café. Embora essa forma de apresentação seja mais 

familiar aos voluntários, estudos recentes indicam que este tipo de estratégia pode 

favorecer efeitos de expectativa nos voluntários e influenciar seu desempenho cognitivo 

em inúmeras tarefas (ver Huntley & Juliano 2012). Além disso, note que o café 

apresenta uma variedade de substâncias farmacologicamente ativas em sua 

composição (Smith et al. 2007; Cropley et al. 2012). Dentre estas substâncias 

destacam-se compostos fenólicos como os ácidos clorogênico, caféico e ferúlico, todos 

com potencial antioxidante e com efeitos agudos na cognição e, portanto, candidatos a 

serem ao menos parcialmente responsáveis pelos benefícios atribuídos à cafeína em 

alguns estudos (Pellegrini et al. 2003). 

 

1.1.5.5. Teoria da Reversão da Abstinência  

 

É comum a observação de que pessoas afeitas ao consumo de produtos 

cafeinados se consideram dependentes desta substância, e que se sentem mal física e 

emocionalmente ao serem privadas deste consumo. Este “mal-estar” desencadeado 
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pela falta da cafeína é um fenômeno fisiológico descrito na DSM-V como “Síndrome de 

Abstinência à Cafeína” (APA 2013). Em humanos, os sintomas dessa síndrome 

aparecem entre 12 e 24 horas após a ingestão da última dose de cafeína, com picos 

durante os dois primeiros dias de privação e duração de dois a nove dias (APA 2013). 

Os sintomas incluem cefaleia, fadiga, sonolência, dificuldade de concentração, piora no 

humor, náuseas ou vômitos e tentem a sessar após a administração de cafeína (APA 

2013). Embora estes sintomas sejam mais intensos em sujeitos que consomem 

grandes quantidades de cafeína, estudos demonstram que pessoas que consomem 

quantidades pequenas de cafeína (100mg/dia) também os relatam (Meredith et al. 

2013; APA 2013). 

Partindo do princípio que consumidores habituais de cafeína (cerca de 80% da 

população mundial) são vulneráveis a experimentar sintomas de abstinência quando 

privados desta substância, os últimos 25 anos foram marcados por um aumento no 

número de pesquisas sobre o impacto deste fenômeno na forma como os efeitos da 

cafeína são interpretados. Aliado a isso, a observação de que a maioria dos estudos 

sobre os efeitos cognitivos da cafeína se utiliza de protocolos que exigem um período 

de aproximadamente 12 horas de privação desta substância, alguns autores passaram 

a sugerir a chamada “teoria da reversão de abstinência à cafeína” (ver Juliano & 

Griffths 2004). Segundo os defensores desta teoria, este período de privação de 

cafeína seria suficiente para desencadear os sintomas de abstinência, que teriam 

impacto negativo sobre variáveis cognitivas frequentemente investigadas nesta 

literatura (James & Rogers 2005; Smith et al. 2007).  Desta maneira, estes autores 

sugerem que a melhora cognitiva atribuída à cafeína se daria em função da abstinência 

em si, já que os sujeitos na condição placebo estariam executando as tarefas numa 

situação desfavorável, abaixo de seu rendimento normal, “subótimo”, enquanto que o 

grupo experimental teria estes efeitos revertidos pela administração da cafeína.  

Por outro lado, acredita-se hoje que os efeitos positivos observados em alguns 

estudos não são exclusivamente fruto da reversão da abstinência à cafeína (ver Smith 

2002; Einöther & Giesbrecht 2013). Embora a hipótese de reversão da abstinência não 

tenha sido totalmente descartada, estes autores a colocam em cheque ao demonstrar 

que a cafeína é associada à melhora cognitiva mesmo em sujeitos sem sinais de 

abstinência e em situações consideradas ótimas (pessoas saudáveis não privadas de 

sono). Ainda, a observação de que sujeitos naïve para cafeína e modelos 

experimentais apresentam melhor desempenho psicomotor após a administração de 
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cafeína indica que os efeitos cognitivos da cafeína não podem ser explicados 

exclusivamente por este fenômeno (ver Smith 2002; Einöther & Giesbrecht 2013).   

 

1.1.5.6. Jejum 

 

Um último ponto a ser discutido diz respeito ao jejum. A solicitação de que o 

voluntário permaneça em jejum nas horas que antecedem um experimento 

farmacológico é frequentemente observada e tem como intuito eliminar variáveis que 

possam interferir na absorção e metabolismo do fármaco. No caso da cafeína, este 

jejum acontece paralelamente à abstinência a produtos cafeinados (citada acima) e 

costuma durar em torno de 12 horas (overnight). Embora este período de jejum não 

seja relacionado ao quadro clínico de hipoglicemia (que sabidamente piora a cognição 

e o humor), estudos sugerem que “pular” o café da manhã possa ser prejudicial tanto 

para o humor quanto para a cognição (ver Zilberter & Zilberter 2013). Como dito 

anteriormente, a cafeína é uma droga estimulante e sua administração é relacionada 

ao aumento na síntese e secreção de catecolaminas (Robertson et al. 1978; Lane et al. 

1990), o que promove o aumento da glicemia sanguínea ( Moisey  et  al.  2008;  Young  

&  Benton  2013). Esta observação pode indicar que pelo menos parte dos efeitos 

benéficos da cafeína na cognição pode ser reflexo deste mecanismo, já que é plausível 

supor que sujeitos na condição cafeína seriam beneficiados pela ação hiperglicemiante 

da mesma. 

Ainda neste cenário, um fator a ser considerado é que a absorção da cafeína é 

muito diferente em pessoas em jejum e após consumirem glicose. A glicose reduz e 

retarda significativamente a absorção de cafeína (Skinner et al. 2012). Talvez por este 

motivo a grande maioria dos trabalhos sobre efeitos psicofarmacológicos da cafeína 

tenha sido realizada com participantes em jejum. Por outro lado, é uma observação 

comum o fato de que para grande parte da população consumidora de cafeína, o uso 

desta substância se dá num contexto que envolve pelo menos uma fonte energética 

(açúcar, refeição ou lanche, por exemplo). Este fato torna grande parte dos estudos de 

cafeína menos representativos do consumo de cafeína em situações cotidianas e deixa 

de explorar os efeitos da combinação de cafeína e glicose, duas substâncias 

largamente utilizadas pela população e com efeitos no SNC. Devido à complexidade e 

importância das relações entre controle glicêmico e cognição, este tópico será discutido 

a seguir. 
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1.1.5.7. Regulação Glicêmica e Cognição  

 

A glicose é o principal substrato energético para todos os tipos celulares de 

mamíferos, sendo, portanto indispensável à sobrevivência (ver Benton et al. 1998;  

Gold 1995). Em situações normais, a aquisição de glicose se dá através da 

alimentação. No entanto, diversos tecidos tem a capacidade de armazenar glicose para 

situações de escassez de energia (ver Benton et al. 1998). O cérebro apresenta 

capacidade limitada de armazenamento de energia, o que o torna dependente da 

glicose disponível na circulação e particularmente vulnerável a possíveis oscilações 

nos níveis de glicose circulante (Marks & Wait 1993). A entrada de glicose através das 

membranas biológicas se dá por difusão facilitada (a favor do gradiente de 

concentração) num processo dependente da presença de proteínas transportadoras de 

membrana (GLUTs). Os GLUTs presentes na musculatura esquelética (GLUT4) são 

dependentes da ação da insulina, um hormônio secretado pelo pâncreas em resposta 

ao aumento glicêmico pós-prandial (Machado 1998). Diferentemente, os GLUTs 

presentes na barreira hematoencefálica e no tecido neuronal (GLUT4) agem de forma 

independente deste hormônio (Machado 1998). Embora já tenha sido demonstrado que 

a concentração de glicose possa variar em diferentes regiões cerebrais, as 

concentrações de glicose disponíveis no tecido cerebral são considerados equivalentes 

àquelas observados em nível sérico (Reagan et al. 2001).  

As primeiras investigações sobre o impacto da glicose na cognição humana 

datam do início do século passado, e foram motivadas pela observação de sintomas de 

desorientação mental aguda após crises de hipoglicemia em pacientes diabéticos (ver 

Gibson & Green 2002). Desde então, um grande volume de trabalhos foi produzido no 

sentido de investigar se estes achados se estendiam a sujeitos não diabéticos e de 

diferentes faixas etárias (Benton et al. 1994; Benton et al. 1998; Gibson & Green 2002). 

Em paralelo, outros trabalhos buscaram investigar o efeito oposto, ou seja, se o 

aumento controlado da glicose circulante levaria a um melhor desempenho cognitivo 

(Benton et al. 1994; Benton et al. 1998). 

Estudos que envolvem modelos animais e voluntários humanos reúnem 

evidências suficientemente fortes para afirmar que independentemente da presença de 

distúrbios metabólicos, a queda da glicemia abaixo de concentrações basais (60mg/dL) 

prejudica o desempenho cognitivo (Holmes et al. 1983) e que a administração de 

glicose é capaz de reverter este quadro (Suh et al. 2007).  
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Como o cérebro é um órgão cujo funcionamento adequado é de fundamental 

importância para a sobrevivência, mas particularmente vulnerável a quedas na 

disponibilidade de energia, há de se esperar que o organismo tenha mecanismos 

capazes de prontamente corrigir a falta de glicose. Estes mecanismos envolvem a ação 

de hormônios pancreáticos (insulina e glucagon) e respostas autonômicas e corticais 

complexas. Lev-Ran e Anderson (1981) relataram que sinais de hipoglicemia eram 

percebidos por voluntários em jejum que ainda não estavam clinicamente 

hipoglicêmicos (ou seja, cuja glicose capilar era superior a 60 mg/dL). Este fenômeno 

sugere um mecanismo preventivo, onde sinais autonômicos induzem comportamentos 

motivados de busca de alimentos que protegem o organismo (Lev-Ran e Anderson 

1981).   

Por outro lado, a investigação dos efeitos do aumento agudo da glicemia na 

cognição revela que a administração de glicose a indivíduos normoglicêmicos é capaz 

de melhorar o desempenho em testes de tempo de reação, vigilância e memória 

(Sunram-Lea et al. 2011). Embora estes efeitos sejam mais evidentes em idosos e em 

testes que envolvem memória declarativa, estudos recentes demonstram tais efeitos 

em jovens saudáveis, principalmente em testes de memória realizados sob atenção 

dividida (Scholey et al. 2009). Estes efeitos são, todavia, mediados pela regulação 

glicêmica individual, índice glicêmico e taxa glicêmica (glicemic load, que leva em 

consideração o número de calorias) de forma ainda nebulosa (ver Phillipou & 

Constantinou 2014). 

Os mecanismos pelos quais o aumento da glicemia beneficia a cognição ainda 

estão sob debate. É possível que a melhora cognitiva seja resultante do aumento no 

aporte energético para o cérebro (ver Messier 2004) ou que esteja relacionada a 

eventos metabólicos subsequentes ao aumento da glicemia, como a secreção de 

insulina pelo pâncreas (ver Messier 2004). Embora o aporte de glicose para o SNC seja 

realizado por transportadores que agem de forma independente da insulina, o seu 

papel no tecido nervoso foi reavaliado após a descoberta de receptores de insulina no 

cérebro (ver Fernandez & Torres-Alemán 2012) e a observação de que a insulina é 

capaz de atravessar a barreira hematoencefálica (ver Fernandez & Torres-Alemán 

2012).  

Do que se sabe até agora, os receptores de insulina estão presentes tanto em 

astrócitos quanto nos neurônios e apresentam-se altamente expressos no bulbo 

olfatório, no córtex cerebral, hipocampo, amigdala, septo e hipotálamo (ver Abbott et al. 
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1999; Cholerton et al. 2013). Além de participar da sinaptogênese e de processos de 

remodelamento sináptico (Abbott et al. 1999), a insulina parece agir como 

neuromodulador nos processos de potenciação de longo prazo (Skeberdis et al. 2001). 

Estudos que investigaram a ação do aumento agudo e sub-crônico das concentrações 

de insulina na cognição de voluntários jovens e saudáveis demonstram que a insulina 

favorece o desempenho em tarefas cognitivas de memória declarativa (Benedict et al. 

2007) e melhora aspectos do humor relacionados ao alerta (Benedict et al. 2007). 

Paradoxalmente, a hiperinsulinemia crônica leva à dessensibilização dos receptores de 

insulina centrais e periféricos (Schwartz et al. 1992), caracterizando um quadro clínico 

de resistência à insulina. Este fenômeno vem sendo cada vez mais relacionado à 

ocorrência do Mal de Alzheimer, enfermidade caracterizada pelo declínio cognitivo.  

Voltando à questão da disponibilidade energética, estudos recentes demonstram 

que o consumo de glicose no cérebro é variável de acordo com o tipo de tarefa 

executada, e sugerem que tarefas que envolvem o executivo central são 

energeticamente mais custosas para o organismo (Galliot et al. 2007). Ainda, 

comparativamente a outras funções cognitivas, o funcionamento executivo parece 

especialmente sensível a variações glicêmicas discretas, que não atingem níveis 

patológicos (Galliot et al. 2007). Em outras palavras, se considerarmos uma bateria de 

testes que inclui duas tarefas executivas distintas, ou uma tarefa de longa duração, o 

consumo energético inerente à realização da primeira tarefa (ou aos primeiros minutos 

de uma tarefa longa), embora não caracterize um estado de hipoglicemia, é 

suficientemente forte para piorar o desempenho na segunda tarefa (ou nos minutos 

finais da tarefa longa; Blake et al. 2001).  

Embora a cafeína module a disponibilidade de glicose e insulina no organismo, 

poucos estudos investigaram se estes efeitos teriam de fato alguma influência nos 

efeitos cognitivos da cafeína. Este foi um dos objetivos do presente estudo.   

 

1.1.5.8. Efeitos cognitivos da cafeína na presença de fontes energéticas  

 

A ingestão de cafeína é associada ao aumento da glicose (Pizziol et al. 1998) e 

à resistência à insulina (Graham et al. 2001), fatores que, como descrito no tópico 

acima, influenciam o desempenho cognitivo de diversas maneiras. Apesar disso, 

estudos que investigaram os efeitos da cafeína em presença de uma fonte energética 

ainda são escassos na literatura.  
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Os poucos estudos que investigaram a associação de cafeína e glicose na 

cognição sugerem que ambas as substâncias atuam de forma sinérgica, beneficiando o 

desempenho cognitivo (Smith et al. 1994; Scholey & Kenned 2004; Kenned & Scholey 

2004; Adan & Serra Grabulosa 2010; Serra Grabulosa et al. 2010) e físico (Giles & 

Maclarena 1984). Recentemente, Young e Benton (2013) sugeriram que os efeitos da 

cafeína são dependentes do tipo de fonte alimentar. Todavia, este estudo tem um 

desenho experimental complexo, com administração consecutiva de diferentes fontes 

de glicose, o que não permite propriamente entender como os efeitos da cafeína 

interagem com os diferentes alimentos. 

Entretanto, cabe salientar que os trabalhos acima citados apresentam os 

mesmos problemas metodológicos apontados para os estudos de cafeína (ver item 

1.1.5). Ademais, a maior parte deles teve como fonte energética glicose líquida, que 

tem características muito diferentes de uma refeição habitual (ver Phillipou e 

Constantinou 2014).  Sendo assim, a aplicabilidade na vida diária dos efeitos conjuntos 

da cafeína com uma refeição não são conhecidos. Mais importante talvez, seja o fato 

de que embora afirmem a ocorrência de efeitos sinérgicos entre cafeína e aumento da 

glicemia, uma análise crítica dos resultados estatísticos permite constatar que a maior 

parte dos efeitos não atingiu a significância estatística. 

 

  



41 
 

 

1.2. Justificativa 

 

A análise do panorama teórico aqui apresentado revela algumas lacunas no 

conhecimento científico dos efeitos agudos da cafeína sobre a atenção humana, 

especialmente no que diz respeito às funções executivas. Além de terem sido pouco 

exploradas, os estudos que avaliaram tais efeitos limitaram-se principalmente ao 

emprego de tarefas clássicas que envolvem diversas habilidades executivas 

conjuntamente, não permitindo, assim, o entendimento dos efeitos desta droga sobre 

diferentes domínios executivos. Outro fato importante é que a literatura que trata dos 

efeitos cognitivos da cafeína apresenta variáveis metodológicas que limitam sua 

interpretação e a comparação sistemática entre os trabalhos publicados. Um exemplo é 

a testagem de voluntários que variam muito quanto ao padrão de consumo habitual de 

cafeína. Estas variáveis são comuns tanto aos estudos dos efeitos executivos da 

cafeína quanto aos estudos que investigaram outras variáveis cognitivas. Desta forma, 

mesmo os efeitos mais bem descritos na literatura (aumento da sensação de alerta e 

diminuição do tempo de reação) podem ser secundários a diversos fenômenos não 

controlados. Além disso, trabalhos anteriores neste campo em geral avaliaram os 

efeitos da cafeína em jejum e ignoram que a cafeína é comumente ingerida juntamente 

com alimentos. Sendo assim, é difícil extrapolar os achados da literatura nesta área 

com a experiência diária dos efeitos atencionais da cafeína em consumidores habituais 

desta substância. O presente trabalho justifica-se principalmente pela proposta de 

ampliar os conhecimentos sobre os efeitos da cafeína no funcionamento executivo, 

pelo emprego de controles experimentais que visaram minimizar o ruído produzido 

pelas variáveis metodológicas mencionadas ao longo da introdução e aumentar a 

relevância “ecológica” dos achados.  

A representatividade da amostra e as doses de cafeína empregadas foram 

determinadas através da investigação destas variáveis na população da qual os 

voluntários foram recrutados. Para isso, um questionário de autopreenchimento online 

foi submetido aos e-mails de alunos e funcionários da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). Para contribuir para o entendimento sobre o consumo de cafeína 

nesta população, o questionário foi construído de modo a incluir medidas que 

explorassem as motivações, comportamentos e contextos sociais relativos ao consumo 

de cafeína. Por meio deste questionário foi possível determinar se dentre as 

motivações para o uso desta substância constava o aumento de habilidades cognitivas, 
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foco do presente estudo. Isto poderia demonstrar se, a despeito do possível 

desenvolvimento de tolerância à cafeína, consumidores habituais desta substância 

percebem um efeito positivo sobre sua cognição em seu cotidiano. Este estudo (estudo 

1) está descrito no capítulo 2 desta dissertação. 

Um experimento farmacológico (estudo 2, capítulo 3), que será apresentado e 

analisado em duas partes (a e b), foi conduzido para determinar os efeitos agudos da 

cafeína sobre funções executivas em participantes com as características mais comuns 

de amostras em estudos psicofarmacológicos, ou seja, voluntários do sexo masculino, 

jovens, saudáveis e com alta escolaridade. Todos os dados relativos a estas duas 

investigações foram colhidos durante um único experimento, mas para fins didáticos 

serão apresentados em duas partes que tem justificativa, objetivos, resultados e 

discussão próprios.  

A triagem dos sujeitos experimentais incluiu um questionário de consumo de 

cafeína ao longo do dia, o que permitiu a determinação dos efeitos de abstinência à 

cafeína (ao menos de 12 h) e das doses de cafeína habitualmente consumidas por 

cada voluntário no horário do dia em que os experimentos foram realizados (aqui 

denominadas de doses basais). Para a determinação de como os efeitos executivos da 

cafeína estariam relacionados ao status nutricional/energético dos voluntários, o 

experimento foi conduzido após jejum de 12 horas, ou após ingestão de uma refeição 

padronizada (experimento A); investigou-se ainda se doses maiores (doses-desafio), 

somadas às doses basais, teriam um efeito benéfico suplementar sobre funções 

executivas quando consumidas juntamente com uma refeição padronizada, na tentativa 

de estabelecer a ocorrência de efeitos dose-dependentes da cafeína (experimento B).  

Ao contrário da maior parte dos estudos na área (que empregaram glicose 

líquida como fonte nutricional e preparado semelhante sem glicose como placebo), 

optou-se aqui por um procedimento mais ecológico ao serem usadas três barras de 

cereais como refeição padronizada, já que elas contem nutrientes semelhantes a um 

desjejum (ver Smith & Wilds 2009). Como não tivemos acesso a barras de cereais sem 

nutrientes, não foi possível conduzir o experimento de forma cega à administração da 

refeição, diferentemente do que ocorreu para a cafeína e placebo (talco), que foram 

administrados na forma de cápsulas. Esta limitação não é exclusiva a este estudo. 

Phillipou e Constantinou (2014), em uma revisão sobre os efeitos cognitivos de 

alimentos, mostraram que somente um dentre os estudos revisados controlou a 

refeição com placebo.   
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De modo a maximizar a homogeneidade da amostra, fatores como sexo, idade, 

o estado de saúde dos participantes, o uso de medicamentos e tabagismo foram 

controlados. No que diz respeito à investigação dos domínios executivos, foi 

empregado o referencial teórico proposto por Miyake e colaboradores (2000), que é 

provavelmente o modelo de fracionamento executivo mais bem aceito e referenciado 

na literatura e encontra-se descrito na introdução deste trabalho.  

A avaliação da atualização, alternância e inibição de respostas preponderantes 

foi realizada por meio de tarefas descritas por Miyake e colaboradores (2000) que 

mostraram altas cargas em análises fatoriais confirmatórias descritas por esses autores 

para cada um desses componentes executivos. Como o desempenho em dupla tarefa 

não foi relacionado a nenhuma das funções executivas estudadas por Miyake e 

colaboradores, o presente trabalho empregou o paradigma proposto nos trabalhos de 

Baddeley e Della Sala (Baddeley et al. 1997; Della Sala et al. 1995) na investigação 

deste domínio, paradigma este que, ao contrário do empregado por Miyake e 

colaboradores (2000), inclui duas tarefas que envolvem diferentes componentes de 

armazenamento na memória operacional. Para avaliar o  acesso à memória de longo 

prazo, foi usada uma tarefa de fluência verbal (ver Fisk & Sharp 2004); para 

planejamento, empregou-se o Teste do Zoológico (Wilson et al. 1996), já que este teste 

é considerado ecológico e os demais testes de planejamento mais empregados na 

literatura, como Torre de Hanoi e de Londres, parecem ter grande relação com o 

domínio inibição (ver Miyake et al. 2000).  

Partindo da observação de que o desempenho psicomotor, a vigilância e o 

humor são sensíveis à cafeína (Einöther & Giesbrecht 2013) e podem influenciar o 

funcionamento executivo (Baddeley 2000), buscou-se controlar estas variáveis através 

do emprego do Teste Psicomotor de Vigilância (Psychomotor Vigilance Test – PVT; 

Dinges & Powell 1985). O humor dos voluntários foi avaliado por meio de escalas 

analógicas (VAMS; Bond 1974) e do tipo Likert (POMS; McNair et al. 1971), ambas 

adaptadas para uso no Brasil. Ainda, os efeitos estimulantes da cafeína no SNA foram 

examinados por meio de medidas subjetivas (BSS; Greenwood et al. 1975; escala 

traduzida para o português, à qual foram somadas escalas relacionadas a efeitos 

autonômicos da cafeína e/ou abstinência à cafeína) e objetivas (pupilometria, atividade 

eletrodérmica e frequência cardíaca). Estas avaliações foram realizadas em situação 

de repouso, isto é, sem realização de tarefas cognitivas e também durante tarefas 

cognitivas, de modo a determinar o esforço cognitivo envolvido na realização das 
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tarefas. Glicose e insulina sanguíneas também foram determinadas para estudar o 

papel dos efeitos hiperglicemiantes da cafeína em seus efeitos executivos. 
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1.3. Objetivos Gerais 

 

O objetivo geral do presente trabalho foi avaliar os efeitos agudos de diferentes 

doses de cafeína na atenção/vigilância/funcionamento executivo de voluntários jovens 

e saudáveis.  

 

Os objetivos específicos foram:  

 

 Fornecer informações atualizadas sobre o consumo de cafeína no Brasil e 

investigar quais as motivações para o consumo desta substância e se 

estas incluem efeitos classicamente descritos na literatura de 

psicofarmacologia de cafeína (aumento do alerta).   

 Verificar os efeitos da administração aguda de doses personalizadas 

equivalentes àquelas habitualmente pela manhã pelos voluntários (doses 

basais) na atenção/vigilância/funcionamento executivo em situações que 

envolveram jejum ou consumo alimentar. 

 Determinar os efeitos da administração aguda de doses desafio (150 e 

300 mg) de cafeína na atenção/vigilância/funcionamento executivo em 

situações em que os voluntários encontravam-se alimentados e sem 

abstinência de cafeína. 

 Investigar se os efeitos executivos (caso verificados) são secundários a 

alterações atencionais (atenção simples e vigilância), humor ou alterações 

autonômicas (glicose, insulina, condutância da pele, frequência cardíaca e 

diâmetro da pupila). 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

QUESTIONÁRIO DE CONSUMO DE 

CAFEÍNA  
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Capítulo 2. Questionário de consumo de cafeína 

 

2.1. Introdução e Justificativa 

 

Os trabalhos que tratam dos efeitos cognitivos da cafeína caracterizam-se pelo 

emprego de doses representativas do que os autores consideram um consumo “leve”, 

“moderado” ou “alto” desta substância. Geralmente a escolha dessas doses é baseada 

em trabalhos previamente publicados e frequentemente citados na literatura. Isto limita 

a determinação dos efeitos desta substância, já que diferenças socioculturais e 

alterações de hábitos alimentares entre gerações podem fazer com que a dose 

escolhida seja alta ou baixa demais para a amostra estudada (ver Barone & Roberts 

1996). Mais importante ainda é o fato de que a quase totalidade dos trabalhos tomados 

como referência para seleção de doses para estudos determinam o consumo de 

cafeína por dia ou por semana, o que supera o consumo de cafeína no período em que 

os experimentos são realizados (no caso do presente estudo, pela manhã). 

Ainda, uma vez que a cafeína é uma substância amplamente utilizada e de fácil 

acesso, é plausível supor que as pessoas consigam, através da experiência cotidiana 

de efeitos positivos ou negativos, realizar um “auto-ajuste” da quantidade de cafeína 

ingerida ao longo do dia. Este auto-ajuste estaria relacionado tanto à quantidade de 

cafeína ingerida em cada momento do dia quanto ao intervalo de tempo entre estes 

momentos. Contrariamente às evidências de que repetidas exposições à cafeína levam 

ao desenvolvimento de tolerância (Brunyé et al. 2010), nota-se que a quantidade de 

cafeína ingerida pela maioria dos indivíduos é mais ou menos estável durante grande 

parte de sua vida, fato que não é relacionado à ausência de efeitos cognitivos e sobre o 

humor desta substância (ver Smith 2002). 

Embora pareça intuitivo afirmar que a popularidade da cafeína tenha relação 

com seus efeitos estimulantes, motivo pelo qual muitos autores referem-se a esta 

substância como “the arousal drug of choice” (Smith et al. 2007), poucos estudos 

exploraram as motivações relacionadas ao consumo da cafeína. Do que se sabe até o 

momento, o consumo de cafeína parece ser maior em pessoas em situações de 

estresse (ver Ratcliff-Crain & Kane 1995; Takeda et al. 2004; Steptoe et al. 2007; Rossi 

et al. 2009), assim como em indivíduos fatigados ou com sensações subjetivas 

negativas (Grahan 1988). Ainda, o consumo de cafeína parece ser motivado por razões 
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sociais (Ratcliff-Crain & Kane 1995; Grahan 1988), por sintomas de abstinência ou 

alívio de sensações negativas (Grahan 1988) ou prazer associado ao consumo 

(Grahan 1988). Embora a cafeína não seja considerada uma droga com capacidade de 

causar dependência, parte dessas motivações é comum àquelas relacionadas ao 

consumo de substancias de abuso (Toneatto 1999). 

O presente estudo teve como objetivo a investigação dos hábitos de consumo de 

cafeína na população da qual seria retirada a amostra empregada nos experimentos 

realizados em laboratório (Estudo 2A e 2B, descritos no capitulo 3), bem como das 

motivações para uso de cafeína por uma população universitária. Inicialmente, foi 

determinada a quantidade de cafeína presente nos principais itens da dieta através de 

cromatografia gasosa acoplada a espectometria de massas (GC-MS), já que dados de 

trabalhos anteriores poderiam estar defasados e os dados indicados pelos fabricantes 

dos produtos podem não ser muito confiáveis (Baron et al. 2011). Esta parte do estudo 

foi denominada de Estudo 1A. Em seguida (Estudo 1B), foi utilizado um questionário de 

autopreenchimento online com o objetivo de investigar o consumo de cafeína entre 

alunos e funcionários da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com uma 

abordagem que permitisse descrever aspectos pouco explorados com relação ao uso 

da cafeína. 

O questionário abordou questões relativas ao consumo médio diário de cafeína, 

as variações de consumo ao longo do dia, as motivações e comportamentos 

relacionados ao uso de cafeína, incluindo aspectos relacionados à metacognição, bem 

como patologias que podem estar associadas ao consumo desta substância. Com isso, 

além de obter dados mais atuais sobre o consumo de cafeína em uma população 

universitária no Brasil, buscou-se investigar como diversos fatores individuais se 

relacionam com os hábitos de consumo dessa substância e quais são as motivações 

para seu consumo. Em relação a esta última questão, procuramos investigar se dentre 

os fatores que levam as pessoas a consumirem cafeína constam os efeitos 

classicamente descritos em trabalhos de psicofarmacologia, a saber, aumento do alerta 

e melhora no desempenho atencional (Einöther & Giesbrecht 2013), efeitos que foram 

investigados no estudo 2 (capítulo 3) em laboratório.  
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2.2 Objetivos 

 

Investigar o padrão de consumo de cafeína e os comportamentos associados a 

este consumo em uma amostra de indivíduos adultos recrutados nos campi da 

UNIFESP. 

Os objetivos específicos foram: 

 Delinear o perfil de consumo na população investigada e a principal fonte 

de cafeína. 

 Verificar como o consumo de cafeína varia ao longo do dia, identificando 

os momentos de maior consumo e os comportamentos a ele relacionados 

na população investigada. 

 Verificar o perfil de consumo de cafeína dos participantes do sexo 

masculino com nível superior completo ou incompleto com idades entre 18 

e 35 anos que constituiu a amostra representativa dos demais 

experimentos aqui realizados em laboratório. 

 Investigar a relação entre o consumo de cafeína, patologias associadas ao 

uso desta substância e motivações para uso. 

  

2.3 Hipóteses  

 

 Devido à natureza exploratória deste experimento não foram traçadas hipóteses 

iniciais sobre o consumo de cafeína médio ou frequência de consumo desta 

substância. Por outro lado, independente da quantidade de cafeína ingerida durante o 

dia, nossa hipótese era de que este consumo oscilasse ao longo do dia, com picos de 

ingestão pela manhã (possivelmente para aliviar efeitos de inércia do sono) e 

diminuição do consumo à noite (talvez para controlar efeitos da cafeína sobre a latência 

do sono). Sobre as motivações para uso de cafeína, nossa hipótese era de que elas 

deveriam incluir o desejo do indivíduo de se tornar mais alerta e obter melhor 

desempenho cognitivo, visto que este é o efeito mais comumente associado à cafeína.  
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2.4 Estudo 1A - Quantificação de cafeína em itens da dieta 

 
 

A quantificação da cafeína presente nos principais produtos consumidos no 

Brasil foi determinada por meio da técnica de cromatografia gasosa acoplada a 

espectometria de massas (GC-MS) conforme descrito a seguir. Os produtos 

selecionados foram escolhidos com base nos trabalhos de Barone e Roberts (1996) e 

Camargo e colaboradores (1999). Estas análises foram realizadas em colaboração com 

o Dr. Joaquim Maurício Duarte de Almeida no Laboratório de Alimentos da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas (USP). 

 

2.4.1 Amostras 

 

Amostras de cafés (coado, espresso e instantâneo), refrigerantes de Cola, 

energéticos, bebidas achocolatadas e chás foram obtidas de cafeterias, lanchonetes e 

drogarias (no caso de alguns energéticos) localizados nos arredores da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP, Campus da Vila Clementino). O número de amostras 

e os detalhes sobre os itens analisados encontram-se na tabela 2.1 (resultados).  

 

2.4.2 Drogas 

 

O padrão de cafeína e demais reagentes foram adquiridos da Sigma–Aldrich 

(Oakville, ON, Canada). As soluções padrão e o padrão de calibração foram 

preparados de acordo com Zou et al. (2010), por meio de dissolução do padrão de 

cafeína em clorofórmio para formar a solução estoque (1,0 mg/mL). O padrão de 

calibração foi analisado em triplicata e a curva foi construída usando a razão da área 

do pico de cafeína pela concentração da mesma (Shrivas & Wu 2007; Zou et al. 2010). 

 

2.4.3 Extração da cafeína para analise GC-MS 

 

A extração foi realizada de acordo com Zou e colaboradores (2010). 

Brevemente, alíquotas de 0,5 mL das amostras inoculadas com as soluções padrão de 

cafeína e tamponadas com 2 mL de tampão de monohidrogeno fosfato de sódio 0,1 

mol/L pH 9,5 foram extraídas com 3 mL de acetato de etila. A mistura foi submetida à 
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agitação por 3 minutos e posteriormente centrifugada a 1800 g por 8 minutos. A fase 

orgânica foi transferida para tubos cônicos e separada. A fase aquosa foi re-extraída 

com mais 3 mL de acetato de etila. A fase orgânica foi evaporada e o resíduo foi 

dissolvido na fase móvel que foi utilizada em sua análise cromatográfica, conforme 

descrito abaixo.  

 

2.4.4 Quantificação da Cafeína 

 

A quantificação da cafeína foi realizada utilizando um Cromatógrafo a gás HP 

5890 ser. II Plus acoplado a espectrômetro de massas HP 5973 MSD, constituído por 

um injetor automático HP ALS-1100 (Hewlett Packard, Palo Alto, E.U.A.) monitorado 

pelo software ChemStation.  

A separação dos compostos foi realizada em coluna capilar de sílica fundida HP-

5 (30 m x 0,32 mm x 0,25mm). A eluição foi de modo isocrático com fase móvel 

composta por tampão acetato de sódio 10 mmol/L (pH 4,7) e acetonitrila (45:55 v/v) e 

filtrada através de filtros de 0,45 µm. A razão do fluxo foi de 1 mL/min em temperatura 

ambiente e a absorbância do eluente foi monitorada em 220 nm. As amostras foram 

injetadas em triplicata (Zou et al.  2010). 

A concentração da cafeína nas amostras foi calculada usando a curva-padrão, 

conforme a fórmula abaixo: 

 

 

 

 

 

Sendo: 

C = concentração de cafeína na amostra correspondente à leitura da curva-

padrão. 

A = volume da amostra, em mL. 

F = fator de diluição. 

 

 

C X 100 X F = cafeína (mg/100 mL)

A
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2.4.5 Resultados e Discussão  

 

A quantidade de cafeína nos itens da dieta aqui investigada está listada na 

Tabela 2.1.   

 

Tabela 2.1: Quantidade de Cafeína (mg/mL) nos itens investigados.   

Item N 
Porção 

(mL) 
Cafeína (mg/mL)    

Média 
DP 

Café Expresso 5 100 89,41 mg/100mL 20,76 

Café Coado 2 100 96,80 mg/100mL 34,98 

Café Solúvel 1 150 96,80 mg/100mL 3,14 

Chocolate Quente 6 200 4,72 mg/100mL 2,24 

Chá Verde (lata) 3 340 4,15 mg/100mL 2,52 

Chá Mate (copinho) 1 300 4,63 mg/100mL 1,07 

Chá Preto (sachê) 1 150 3,97 mg/100mL 0,89 

Refrigerante de Cola 2 350 9,48 mg/100mL 1,15 

Refrigerante de Cola Light 2 350 8,47 mg/100mL 2,52 

Refrigerante de Cola Zero 1 350 6,84 mg/100mL 1,04 

Energético (lata) 2 240 98,73 mg/100mL 47,15 

Energético (farmácia) 6 10 12,33 mg/10mL 7,97 

Obs.: Valores representam a média das amostras analisadas em triplicada. Os valores representam 
a quantidade média de cafeína em 100 mL do produto, exceto para o item “energético de farmácia”, 
onde o valor apresentado é equivalente à quantidade de cafeína encontrada em 10 mL do produto. 
N = número de amostras. Porção = quantidade do produto comercializada. DP=desvio padrão. 

 

 

 

Esses dados são equiparáveis aos observados em estudos anteriores (Camargo 

et al. 1999; Olmos et al. 2009). Embora alguns estudos (e o senso geral) apontem que 

o café expresso é o mais cafeinado dentre os cafés, um estudo anterior realizado no 

Brasil mostra o mesmo padrão aqui encontrado, com o café solúvel e o coado 

apresentando níveis de cafeína equiparáveis ao expresso de outros países (Barone & 

Roberts 1996) e equiparáveis ao expresso brasileiro (Camargo et al. 1999). 

Devido a limitações da técnica de dosagem a qual tínhamos acesso, não foi 

possível dosar cafeína no guaraná em pó, analgésicos e chocolate em barra (diluição 

inadequada para compostos sólidos). Neste caso, optou-se por utilizar dados 

disponíveis na literatura (para o caso do guaraná em pó e chocolate) e dados 
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fornecidos por fabricantes, no caso dos analgésicos. Os valores utilizados, bem como 

as referências que basearam sua escolha encontram-se na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2: Quantidade de cafeína para os itens não dosados no 
presente estudo. 

Item Cafeína (mg/porção) Referência 

Guaraná (pó) 36 mg/colher de sopa Verdiani et al. (2007) 

Chocolate (barra) 20 mg/100g Barone & Roberts (1996) 

Analgésico (comprimido) 50 mg/comprimido Dados dos fabricantes 

*Quantidade de cafeína presente em diversas marcas populares no Brasil (ex.: 
Dorflex, Cefaliv, etc.). 
  
 
 

2.5 Estudo 1B. Questionário de consumo de cafeína 

 

2.5.1 Procedimentos 

 

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIFESP (projeto 

nº CEP 0547/11/Anexo). 

Inicialmente, foi realizado um estudo piloto com alunos e funcionários do 

Departamento de Psicobiologia da UNIFESP. Assim, foi possível identificar eventuais 

lacunas e falhas de interpretação relativas às perguntas contidas no questionário. Feito 

isso, iniciou-se o processo de divulgação/coleta de dados da pesquisa, que foi feito via 

cartazes, pessoalmente e, principalmente, através da assessoria de imprensa da 

UNIFESP, por meio de e-mails enviados a todos os alunos e funcionários cadastrados 

na instituição. Infelizmente, por questões institucionais, a UNIFESP não forneceu o 

número total de pessoas com e-mails cadastrados na instituição. Portanto, não tivemos 

acesso ao número total de pessoas que receberam o questionário. Foram realizadas 

quatro tentativas de recrutamento via e-mail. O delineamento de todos os 

procedimentos realizados pode ser visto na Figura 2.1. 

A amostra foi composta por alunos e funcionários da UNIFESP seguindo os 

seguintes critérios: ter mais de 18 anos de idade, o português como primeira língua e 

possuir e-mail cadastrado na instituição.  

Devido ao caráter multidisciplinar dos temas investigados no questionário, os 

resultados e discussão deste estudo serão apresentados em dois subitens 
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independentes: 1) perfil de consumo de cafeína na amostra investigada e 2) análise 

das motivações do uso de cafeína. 

Este questionário gerou uma grande quantidade de dados que serão 

futuramente explorados para publicação. Focamos aqui nas informações pertinentes ao 

objetivo geral desta tese. 

 

 

 

Figura 2.1: Etapas da coleta de dados e obtenção da amostra final do questionário.  

 

 

2.5.2 Questionário 

 

Foi elaborado como uma ferramenta de autopreenchimento composta de 

questões construídas com base em instrumentos validados para avaliar cada um dos 

itens de interesse na pesquisa (ver detalhes a seguir).  

A plataforma escolhida para execução/armazenamento dos questionários foi a 

interface Google Docs, uma vez que a mesma é facilmente executável e compatível 
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com a maioria dos sistemas operacionais em uso, o que minimiza a chance de 

problemas operacionais, além de ser de uso gratuito. 

O questionário foi composto de cinco seções e os voluntários foram instruídos a 

responder às perguntas de acordo com sua rotina no último ano. Todas as seções 

eram interligadas e, dependendo do tipo de resposta dada em uma determinada 

pergunta, o participante era direcionado a uma ou outra seção. A Figura 2.2 apresenta 

um esquema de todas as etapas de participação na pesquisa, desde o convite via e-

mail até o preenchimento do questionário. 

 

 

 

Figura 2.2: Seções do Questionário.  
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O questionário completo encontra-se em anexo e sua observação proporcionará 

um melhor entendimento do que aqui está sendo descrito. As seções abordadas no 

questionário foram: 

 

Seção I: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: A primeira seção do 

questionário consistiu do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) - anexo, 

que continha as informações necessárias à participação na pesquisa. O sujeito foi 

instruído a ler o termo e, caso fosse de sua vontade, assinalar a opção “Li e aceito os 

termos acima descritos”. Este passo foi limitante para que as próximas páginas 

(seções) fossem exibidas. Aqueles que não assinalaram a opção de aceite foram 

automaticamente direcionados a uma tela de encerramento.  

 

Seção II: Dados Sócio-Demográficos e Informações Gerais de Saúde 

(adaptado de Landrum 1992): Consistiu de nove questões relativas a gênero, idade, 

escolaridade, altura e peso corporal, informações gerais de saúde, julgamento do nível 

de estresse na rotina diária e uso/abuso de nicotina, álcool e outras substâncias.  

 

Dependência de Nicotina: somente indivíduos que responderam positivamente 

à pergunta sobre uso de nicotina foram direcionados a uma página que continha 

questões da escala de tabagismo de Fagerström (Fagerström 1978). Esta escala 

consiste de seis questões de múltipla escolha. Cada resposta recebe uma pontuação e 

o nível de dependência à nicotina é calculado pela somatória final de todas as 

respostas (0 – 2 pontos: grau de dependência muito baixo; 3-4 pontos: grau de 

dependência moderado; 5 pontos: grau de dependência médio; 6-7 pontos: grau de 

dependência elevado; 8-10 pontos: grau de dependência muito elevado).  

 

Frequência de uso de bebida alcoólica (Carlini et al. 2007): Indivíduos que 

responderam positivamente à pergunta sobre uso de álcool foram encaminhados a 

uma página que continha uma pergunta sobre a frequência com que faziam uso de  

bebidas alcoólicas.  

 

Seção III: Frequência de Consumo de Cafeína (adaptado de Landrum 1992 

e Brice & Smith 2002): a primeira etapa desta seção teve como objetivo classificar os 

sujeitos de acordo com sua frequência de consumo semanal de cafeína (dias/semana). 
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Sujeitos que indicaram um consumo de 4-7 dias/semana foram direcionados à seção VI 

(descrita abaixo). Aqueles que indicaram um consumo três ou menos dias por semana 

não responderam à seção VI, saltando automaticamente para a seção V 

(comportamentos). 

 

Seção VI: Fontes e porções consumidas de Cafeína (adaptado de Brice & 

Smith 2002): Nesta seção o voluntário foi instruído a assinalar o número de porções de 

produtos que contém cafeína que ele era habituado a consumir em determinados 

períodos do dia: café da manhã, meio da manhã, almoço, tarde e noite. O tamanho das 

porções foi dado em medidas caseiras (por exemplo: xícaras, colheres, latas). O 

consumo de cafeína foi calculado pelo número de porções indicada por cada sujeito 

(por períodos do dia e por dia) multiplicada pela quantidade de cafeína contida em cada 

porção determinada no estudo A. 

 

Seção V: Comportamentos Relacionados ao Consumo de Cafeína: Esta 

seção incluiu perguntas sobre as motivações para consumo de produtos que contém 

cafeína, bem como os comportamentos associados ao uso (contexto social, atividades 

relacionadas ao trabalho, etc.). Ainda, buscou-se explorar se a cafeína alterava 

aspectos da metacognição (adaptado de Toneatto 1999), ou seja, se os usuários de 

cafeína tinham crenças relacionadas ao seu desempenho quando consumiam ou não 

cafeína. Nesta seção também foram incluídas perguntas relativas a sintomas de 

síndrome de abstinência como proposto na DSM-IV (APA 2002). Note que o DSM-V 

(APA, 2013) não havia sido publicado quando da realização deste estudo. 

 

2.5.3 Resultados e Discussão 

 

2.5.3.1 Perfil de Consumo de Cafeína  

 

Inicialmente foram realizadas análises descritivas do consumo de cafeína da 

população estudada e os valores foram expressos em frequência, porcentagem e/ou 

pelo cálculo de médias e desvios-padrão. A análise do consumo de cafeína ao longo do 

dia foi realizada por meio de modelos lineares gerais (GLMs) com o fator gênero 

(preditor categórico) e o fator intra-grupos período do dia (5 níveis: café da manhã, 

meio da manhã, almoço, à tarde, à noite). O teste a posteriori adotado foi teste Honest 
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Significant Difference (HSD) de Tukey e o nível de significância adotado foi de p≤0,05. 

Também foram calculadas correlações lineares de Pearson entre o consumo de 

cafeína por período do dia e idade e índice de massa corpórea (IMC, peso/altura2). O 

IMC e a idade não foram incluídos no modelo referente ao consumo de cafeína por 

período do dia pois a correlação entre estas variáveis foi baixa (consumo vs. idade, 

valores de r<0,26; consumo vs. IMC rs<0,11) e porque a grande maioria dos 

respondentes era jovem e tinha IMC dentro da faixa de normalidade, o que poderia 

distorcer os resultados. Outros GLM foi empregados para comparar o consumo diário 

entre pessoas que se consideram e não se consideram dependentes à cafeína e 

preenchem e não preenchem critério de dependência (1 fator em cada uma com dois 

níveis: sim e não). 

Foi recebido um total de 1006 questionários preenchidos, dos quais, 41 foram 

excluídos por apresentarem dados incompreensíveis (ex.: idade = 1,56) ou por estarem 

muito incompletos (ex.: somente preencheu a seção I – Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido), fazendo com que a amostra final fosse composta de 965 questionários 

válidos. 

Fizeram parte da amostra 662 mulheres e 303 homens, sendo que a maioria dos 

respondentes (61,7%) pertencia ao campus de São Paulo (Vila Clementino). Os dados 

sócio demográficos da amostra podem ser observados na tabela 2.3. 
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Tabela 2.3: Dados sócio demográficos da amostra 
investigada 

    n 

Sexo 
masculino 303 

feminino 662 

Idade 

18-35 anos 672 

36-50 anos 219 

51-65 anos 70 

>65 anos 3 

Cargo 

alunos Graduação 321 

alunos Pós-Graduação 306 

funcionários e Professores 338 

Campus 

São Paulo 595 

Diadema 137 

Santos 132 

Outros 101 

Anos de Estudo 

até 11 anos 36 

12-20 anos 662 

>20 anos 232 

Uso de Medicação 
Sim 453 

Não 512 

Tabagista 
Sim 94 

Não 871 

Consumo de Álcool 

não consome 222 

≤3 dias/mês 472 

1-2 dias/semana 185 

3-4 dias/semana 60 

≥5 dias/semana 26 

Obs.: Foram incluídos na amostra 1 questionário que não continha dados sobre idade e 35 
questionários que não continham dados sobre anos de estudo, motivo pelo qual a soma das categorias 
nestes tópicos não resulta em 965 questionários.  

 

 

Como esperado, a grande maioria da amostra (88%, n=819) declarou consumir 

produtos que contem cafeína com uma frequência de pelo menos cinco dias/semana 

(figura 2.3).  
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Figura 2.3: Frequência de Consumo de Produtos Cafeinados. N=965 (amostra inteira). 
 

 

A quantidade média de cafeína ingerida por dia foi de 367±332 mg (média ±DP; 

mínimo 0 mg e máximo 3522 mg). A principal fonte de cafeína na dieta foi o café. O 

café foi o item mais frequentemente consumido (tabela 2.4) e o que mais contribuiu no 

montante final de cafeína consumida por dia (figura 2.4).  

 

 

Tabela 2.4: Frequência de uso das principais fontes de cafeína na dieta. N=897 

(respondentes com consumo de cafeína ≥4 dias/semana) 

Frequência café chá chocolate refrigerante 
energético guaraná 

(pó) 
analgésicos 

Lata Farmácia 

7 dias/semana 507 38 102 42 0 2 4 2 

5-6 dias/semana 161 37 130 50 1 0 2 4 

3-4 dias/semana 74 83 180 126 4 1 2 12 

1-2 dias/semana 47 125 191 214 14 0 4 42 

3-4 dias/mês 14 124 151 129 40 4 2 131 

1-2 dias/mês 15 116 76 97 58 7 22 145 

< 1 dia/mês 16 146 45 71 120 31 21 236 

Não consome 63 228 22 168 660 852 840 325 

Total 897 897 897 897 897 897 897 897 
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Figura 2.4: Contribuição das principais fontes de cafeína no montante total consumido em um 
dia.  

 

 

O consumo aqui descrito é superior ao encontrado em estudos clássicos (ver 

Barone & Roberts 1996; Rogers 2007) e àquele descrito no único estudo realizado no 

Brasil (Camargo et al. 1999). No estudo de Camargo e colaboradores, o consumo 

diário de cafeína foi de aproximadamente 200 mg e a principal fonte de cafeína na dieta 

foi o refrigerante de Cola. No entanto, há de se considerar que o estudo de Camargo e 

colaboradores incluiu uma amostra menor e muito mais heterogênea no que diz 

respeito à idade dos respondentes (9-80 anos de idade), o que pode contribuir para a 

discrepância de dados em relação ao presente estudo. Ainda, dados informais2 

sugerem que o consumo de cafeína é maior em pessoas cuja ocupação esteja 

relacionada a desempenho intelectual mais intenso, o que reflete o principal aspecto de 

nossa amostra, o vínculo universitário. 

Apenas 10 pessoas declararam não consumir cafeína, e 14 pessoas declararam 

ter consumo de cafeína ≤2 dias/mês. Entre estas pessoas, os motivos alegados para o 

não consumo de cafeína foram relacionados a questões religiosas, efeitos colaterais 

                                                             
2
Pesquisa realizada por uma cafeteria americana com uma amostra numerosa, consultado em 20 de 

janeiro de 2014 em http://io9.com/5948206/here-are-the-fifteen-professions-that-drink-the-most-coffee-
guess-whos-number-one 
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(especialmente arritmias cardíacas e prejuízos do sono) e também por não gostarem 

do sabor de produtos cafeinados.  

A quantidade de cafeína ingerida diferiu significativamente em cada um dos 

períodos do dia analisados (F4,3856=65,39; p<0,0001) e não houve efeito de gênero, 

tampouco interação entre estes fatores. Como esperado, o consumo de cafeína pela 

manhã foi maior que no meio da manhã, almoço e noite (p<0,001) e tendeu a ser maior 

que à tarde (p=0,058). As quantidades de cafeína ingeridas à noite foram menores que 

em todos os outros períodos do dia (ps<0,001;  ver figura 2.5).  

Com relação à idade, houve uma correlação positiva baixa entre os fatores idade 

e consumo de cafeína/dia (coeficiente R de Spearman=0,28; p<0,05) corroborando 

achados anteriores (ver Fredholm et al. 1999). Apesar de esta correlação ter sido 

relativamente baixa, é aconselhável a adoção de uma amostra homogênea em termos 

de idade em estudos dos efeitos agudos da cafeína. Não houve correlação significativa 

entre IMC e consumo de cafeína. Todavia, este fator deve ser ainda assim controlado 

em estudos farmacológicos, dado que a distribuição da droga para o tecido adiposo 

pode reduzir seus efeitos agudos (ver Fredholm et al. 1999). Ainda, verificou-se 

diferença significativa no consumo diário de cafeína entre as categorias profissionais 

(F5,959=11,81; p<0,01); a análise a posteriori mostrou que funcionários apresentaram 

um consumo diário maior que alunos (exceto pós-doutorandos) e professores (p<0,05), 

como pode ser visto na figura 2.6. Isso pode ser explicado pelo fato de que parte dos 

funcionários da UNIFESP são trabalhadores de turno, que tentem a consumir mais 

cafeína (Smith 2005). No entanto, esta variável não foi explorada no presente 

questionário. 
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Figura 2.5: Consumo de cafeína ao longo do dia. *p<0,01; manhã>lanche da manhã e noite. 

 

 

 

Figura 2.6: Consumo de cafeína entre os diferentes segmentos populacionais investigados. 
*p<0,05; Funcionário = Aluno de Pós-Doutorado; Funcionário e Aluno de Pós-Doutorado > demais 
grupos. 

 

 

2.5.3.2 Auto Percepção de Dependência 

 

A auto-percepção da dependência à cafeína foi verificada, indiretamente, 

através dos critérios sugeridos para diagnóstico de abstinência de cafeína (APA 2002). 

Devido à inconsistência entre percepção de dependência e preenchimento de critérios 
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objetivos para tanto (ver a seguir), a auto avaliação de dependência não foi um critério 

adotado para a seleção da amostra do estudo 2. 

Vinte e oito por cento da amostra declarou considerar-se dependente de cafeína 

(n=267). Desses, 44,6% (n=119) preencheu os critérios adotados pela DSM IV–TR 

para abstinência de cafeína (figura 2.7). Estes critérios consistiam no relato dos 

seguintes efeitos quando não são ingeridos produtos cafeinados: cefaleia 

acompanhada de pelo menos um dos seguintes sintomas: fadiga e/ou sonolência, 

ansiedade e/ou depressão, náuseas e/ou vômitos (APA 2002).  

 

 

 

Figura 2.7: Auto percepção de dependência de cafeína entre os respondentes. Números em 
cada círculo ou em cada interseção indicam o número de pessoas em cada condição. Note que a 
maioria das pessoas que se consideram dependentes de cafeína  não preenchem os critérios 
propostos na DSM-IV TR e que existem pessoas que não se consideram dependentes e preenchem 
critério para isto. 

 

 

O consumo diário de cafeína entre aqueles que se declararam dependentes de 

cafeína foi significativamente maior do que no grupo que não se considerou 

dependente (F1,939=202,94; p<0,001), como pode ser visto na Figura 2.8. Além disso, 
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uma análise descritiva da frequência de sintomas de abstinência relatado pelas 

pessoas que se consideravam dependentes de cafeína foi maior que entre aqueles que 

não se consideravam dependentes dessa substância. Como pode ser visto na figura 

2.9, o sintoma com maior número de relatos entre os que se consideravam 

dependentes foi a dor de cabeça, seguido da sensação de fadiga ou sonolência, que 

também foi reportada pelos que não se consideravam dependentes. 

  

 

 

Figura 2.8: Consumo de cafeína (mg) entre pessoas que se consideram ou não dependentes 
de cafeína. Sim>Não; p<0,001.  
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Figura 2.9: Número de pessoas que reportam os sintomas de abstinência à cafeína propostos 
na DSM IV-TR. Sim=se considera dependente; Não=não se considera dependente.  

 

 

2.5.3.3 Consumo de Cafeína entre Homens com 18-35 anos de idade 

 

Um dos principais objetivos da aplicação deste questionário de consumo de 

cafeína era determinar o consumo de cafeína em potenciais voluntários para o estudo 

farmacológico (capitulo 3), ou seja, homens com idade entre 18-35 anos e com 

consumo regular de cafeína. Além de ingerir cafeína na maior parte dos dias da 

semana, optamos por incluir na amostra somente os indivíduos que fazem uso de 

cafeína também pela manhã, período no qual seria realizada a coleta de dados. Isto foi 

feito de modo que todos os participantes pudessem apresentar efeitos de abstinência 

caso fossem alocados ao tratamento com placebo. 

Para definir esses parâmetros, determinou-se qual o padrão de uso de cafeína 

na parcela da população da pesquisa com o questionário que tinha essas 

características. Houve 229 homens com idade entre 18–35 anos na amostra total. 

Destes, 221 apresentaram frequência de consumo de no mínimo 3-4 dias/semana 

(figura 2.10). Nesta população, o consumo de cafeína médio no café da manhã foi de 

88,66 ± 92,76 mg (média ± desvio padrão, mínimo=0, máximo=411,16). Cento e trinta e 

quatro sujeitos (60% da amostra) declararam consumir entre 25 – 300 mg de cafeína 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

n
á

u
s
e

a
/v

ô
m

it
o

fa
d

ig
a

/s
o

n
o

lê
n

c
ia

d
o

r 
d

e
 c

a
b

e
ç
a

a
n

s
ie

d
a

d
e

/d
e
p

re
s
s
ã

o

m
a

l 
e

s
ta

r 
fí
s
ic

o

Sim

Não
N

º 
d

e
 P

e
s

s
o

a
s



67 
 

 

no café da manhã (Figura 2.11). Sendo assim, determinou-se que o consumidor médio 

de cafeína nesta amostra específica seria aquele que atendesse os critérios de 

elegibilidade e apresentasse consumo de cafeína entre 25-300 mg no café da manhã 

numa frequência que correspondesse à maior parte dos dias na semana. A menor dose 

(25 mg) foi selecionada por corresponder à aproximadamente um copinho plástico de 

café (50 ml) ou a quase uma latinha de refrigerante de cola (350 ml). Além disso, a 

literatura traz relatos de que doses desta grandeza são capazes de promover efeitos 

cognitivos (Smith & Rogers 2000). A maior dose (300 mg) foi escolhida devido ao limite 

máximo de cafeína considerada segura3 para administração aguda (600 mg; APA 

2002).  

 

 

 

Figura 2.10: Frequência de Consumo de Produtos Cafeinados. N=229 (homens com idade entre 
18-35 anos). 

 

 

 

 

                                                             
3
 No experimento 2B foram administradas doses desafios que eram somadas às habitualmente 

consumidas pelos voluntários. Como os critérios de elegibilidade previam a participação de voluntários 
que consumiam até 300 mg de cafeína pela manhã, determinou-se que a maior dose desafio deveria ser 
de 300 mg, já que esta somada ao habitual somaria, no máximo, 600 mg.  
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Figura 2.11: Quantidade de cafeína ingerida no café da manhã pelos voluntários do sexo 
masculino com idade entre 18-35 anos. A maior parte dos que ingerem cafeína neste período 
consome entre 25-300 mg de cafeína no café da manhã. 

 

 

2.5.4 Motivações para uso de cafeína 

 

As análises abaixo descritas foram realizadas em colaboração com o Dr. 

Diógenes de Sousa Bido e Dr. Antônio Carlos Barroso do Instituto de Pesquisas 

Nucleares (IPEN) da USP. 

Nesta etapa da pesquisa buscou-se elaborar um modelo de mensuração que 

determinasse: a) quais as motivações para uso de cafeína dentre diversas apontadas 

na literatura e b) de que forma o consumo de cafeína relacionava-se a problemas de 

saúde. Embora este último ponto não se relacione diretamente com os objetivos da 

tese, esta investigação tem uma importância social e de saúde pública intrínseca, 

motivo pelo qual foi explorada. Foram usadas também variáveis demográficas como 

medidas de controle neste modelo.  

Primeiramente, com base nos dados obtidos por meio do questionário, foram 

realizadas análises fatoriais exploratórias pelo Método de Extração de Componentes 

Principais com rotação Varimax por meio do programa R (R core Team 2013) para a 

determinação de variáveis latentes de: 

 

 Motivações para o uso de cafeína: incluiu questões sobre metacognição 
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cafeína (DSM-IV TR, APA 2002); preferência pelo sabor de bebidas cafeinadas, 

motivação para uso em situações de alta demanda cognitiva/realização de 

provas, ter sensações agradáveis e aliviar mal-estar geral, que foram hipóteses 

aventadas como motivações possíveis com base na literatura (Brice & Smith 

2002; Addicott et al. 2009; West & Roderiques-Davies 2008, Huntley & Juliano 

2011).  

 

 Patologias associadas ao consumo de cafeína: foram exploradas questões 

relativas a patologias declaradas no último ano, escolhidas com base no 

trabalho de Landrum (1992). Embora demências e doença de Parkinson sejam 

influenciadas pelo consumo de cafeína (ver Ross et al. 2000, Arendash et al. 

2009; Prediger 2010; Ascherio et al. 2001), essas variáveis não foram incluídas 

aqui devido às características de nossa amostra, preponderantemente jovem e 

ativa profissionalmente/academicamente. 

 

 Variáveis demográficas: Inicialmente incluíu-se IMC, idade, sexo, escore de 

tabagismo (Fagerström 1978) e consumo de bebidas alcoólicas (Carlini et al. 

2007) como variáveis controle neste modelo. Contudo, como uma parcela muito 

pequena da população era fumante (n=94) e somente 86 participantes 

consumiam álcool mais que duas vezes por semana, estas variáveis foram 

excluídas do modelo final aqui apresentado..  

 

Em seguida, foram investigadas quais variáveis latentes (fatores obtidos pela 

conjunção de variáveis apontados nas análises fatoriais) estavam relacionadas ao 

consumo de cafeína (mg/dia e dias/semana) por meio de um Modelo Estrutural (figura 

2.12). Esta análise incluiu 961 sujeitos (quatro sujeitos foram excluídos da amostra total 

por terem dados de IMC incompatíveis com as demais informações fornecidas).  
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Figura 2.12: Modelo hipotético do estudo. 

 

 

2.5.4.1. Análise fatorial exploratória das patologias  

 

Visto que as patologias foram abordadas no questionário por meio de perguntas 

que produziram variáveis de natureza variada, a presente análise utilizou a função 

“mixed.cor(.)”, do pacote “psych”, que calcula a matriz de correlações com variáveis de 

diferentes tipos (contínua, binária, ordinal; ver Revelle 2013). Foram realizadas 

Análises de Componentes Principais a partir da matriz de correlações para identificar 

os agrupamentos por meio do pacote R.  

Foram considerados os seguintes critérios para definir a quantidade de fatores a 

serem extraídos (Hair Jr. et al. 2010; Pett et al. 2003): análise paralela, autovalor ≥ 1; 

Scree plot; Variância total extraída ≥ 60%. Cada fator extraído deveria explicar pelo 

menos 5% da variância total. Finalmente, a interpretabilidade e utilidade da solução 

fatorial obtida foram utilizadas como os critérios mais importantes para a decisão (Pett 

et al. 2003, p.125).  

O melhor modelo encontrado foi um com apenas um componente principal que 

representou 68% de variância extraída, o que é considerado adequado (Hair Jr. et al. 

2010; Tabela 2.5). A única variável que não apresentou carga fatorial adequada foi o 

relato do problemas de saúde “estresse” (0,04). Este valor indica que ela não se agrupa 

com as demais variáveis e portanto teve de ser retirada do modelo. 

 

  



71 
 

 

Tabela 2.5: Componentes principais para patologias com rotação Varimax 
com um fator (após exclusão da variável estresse) 

Principal Components Analysis 

Call: principal (r = cor_doe.2$rho, nfactors = 1, n.obs = 641) 

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix 

  PC1 h2 u2 

Patologia hipertensão  0,68 0,47 0,54 

Patologia arritmia 0,76 0,58 0,42 

Patologia diabetes 0,92 0,85 0,15 

Patologia gastrite 0,45 0,21 0,79 

Patologia úlcera 0,92 0,85 0,15 

Patologia refluxo 0,56 0,32 0,68 

Patologia colesterol 0,56 0,31 0,69 

Patologia triglicerídeos 0,72 0,52 0,48 

Patologia transtorno alimentar 0,92 0,85 0,15 

Patologia transtorno de ansiedade 0,69 0,48 0,52 

Patologia depressão 0,66 0,44 0,56 

Patologia transtorno bipolar 0,91 0,82 0,18 

Patologia epilepsia 0,99 0,98 0,02 

Patologia transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 0,79 0,63 0,37 

Patologia transtorno de estresse pós-traumático 0,90 0,81 0,19 

Patologia hipotiroidismo 0,82 0,68 0,33 

Patologia hipertiroidismo 0,95 0,90 0,10 

Patologia abuso de substâncias 0,95 0,90 0,10 

        

  PC1     

SS loadings   11,58     

Proportion Var 0,68     
Obs. PC1= componente principal (um fator); u e h= vetores por variável; SS loading= soma dos 
quadrados dos pesos fatoriais; Proportion var= proporção da variância explicada. 

 
 

2.5.4.2. Análise fatorial exploratória das motivações para uso de cafeína 

 

  Esta análise também empregou a função “mixed.cor(.)” do pacote “psych”, para 

gerar a matriz de correlações que incluísse todas as variáveis, binárias e contínuas. 

Note que as variáveis de motivação para aliviar impotência sexual e tensão pré-

menstrual (TPM) foram excluídas, pois ou não se agruparam a nenhum outro fator 

(impotência sexual) ou só podiam ser respondidas por mulheres (TPM). Os critérios 

para determinação das variáveis latentes foram os mesmos relatados acima. 
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A solução apresentada na Tabela 2.6, com cinco componentes principais 

extraídos, foi a que se mostrou mais adequada pelos seguintes motivos: a quantidade 

esteve entre o valor recomendado pela análise paralela (quatro) e pelo critério do 

autovalor <1 (seis); a variância total extraída foi de 75%, superior ao valor 

recomendado (60%); cada componente, isoladamente, extraiu mais de 5% de 

variância; com exceção do último componente extraído, todos os demais contêm três 

ou mais variáveis; os agrupamentos formados preencheram o critério de 

interpretabilidade. Os agrupamentos identificados foram: humor 

negativo/autodepreciarão (incluindo sintomas de doenças neuropsiquiátricas e humor 

negativo); sintomas de dependência à cafeína; sintomas relacionados ao decréscimo 

de vigilância e busca por melhor desempenho cognitivo; desejo de consumo de 

cafeína/motivo social; alívio de mal estar/dor. 
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Tabela 2.6: Componentes principais com rotação Varimax para as variáveis de 
motivação para o uso. 

Componente 
 principal 

Variáveis RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 

A
u

to
d

e
p

re
c
ia

ç
ã

o
 

Motivação aliviar lembrança ruim 0,91 0,10 -0,09 0,14 0,08 

Motivação aliviar humilhação 0,89 0,01 0,10 -0,03 0,19 

Motivação aliviar pensamento desagradável 0,88 0,24 0,08 0,07 -0,01 

Motivação aliviar culpa 0,88 0,05 0,13 -0,06 0,16 

Motivação aliviar tristeza 0,85 0,06 -0,01 0,20 0,08 

Motivação aliviar constrangimento 0,84 0,12 0,21 -0,05 0,27 

Motivação aliviar raiva 0,82 0,25 0,06 0,17 -0,05 

Motivação aliviar estresse 0,69 0,18 0,14 0,41 0,06 

Motivação aliviar ansiedade 0,67 0,16 0,05 0,42 0,04 

Motivação aliviar depressão 0,65 0,17 0,18 0,22 0,25 

Motivação aliviar tédio 0,64 0,24 0,28 0,19 0,05 

              

D
e

p
e

n
d

ê
n

c
ia

 DSM dependente 0,34 0,86 0,24 0,12 0,13 

DSM náusea 0,08 0,85 -0,10 0,19 0,09 

DSM dor de cabeça 0,03 0,83 0,12 0,17 0,23 

DSM mal físico 0,31 0,80 0,26 0,14 0,25 

DSM ansiedade depressão 0,33 0,76 0,21 0,24 0,01 

Sim sou viciado 0,12 0,65 0,21 0,42 0,04 

              

A
le

rt
a
 Motivação aliviar cansaço sono 0,22 0,03 0,86 0,15 -0,03 

Sim sinto melhora concentração 0,06 0,26 0,83 0,09 0,12 

DSM fadiga sono 0,02 0,59 0,68 0,02 0,00 

Motivação prova (0 a 10) 0,18 0,10 0,61 0,42 0,19 

              

D
e

s
e
jo

 

Motivação sensação agradável  (0 a 10) 0,37 0,17 0,16 0,65 0,29 

Sim vontade vejo 0,08 0,36 0,19 0,65 0,01 

Sim pref sabor 0,14 0,36 0,11 0,62 0,01 

              

A
lí

v
io

 

Motivação aliviar dor 0,18 0,23 0,04 -0,01 0,87 

Motivação aliviar mal estar (0 a 10) 0,33 0,23 0,17 0,32 0,70 

              

    RC1 RC2 RC3 RC5 RC4 

  SS loadings 7,76 4,88 2,83 2,40 1,74 

  Proportion Var 0,30 0,19 0,11 0,09 0,07 

  Cumulative Var 0,30 0,49 0,60 0,69 0,75 

Obs. RC= pesos fatoriais de cada variável em cada um dos 5 componentes principais encontrados; SS 
loading=soma dos quadrados dos pesos fatoriais; Proportion var= proporção da variância explicada por 
cada fator; cumulative var=proporção da variância explicada cumulativa. 
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2.5.4.3. Modelo estrutural 

 

A partir dos componentes principais identificados nas etapas anteriores, o 

modelo hipotético foi operacionalizado considerando as dimensões “patologias” e 

“motivações”. 

Caso toda a amostra fosse usada para a construção do modelo (n=961 casos), o 

resultado seria apenas uma análise exploratória (modelo ajustado aos dados) e não 

seria possível verificar se haveria replicação em outra amostra. Portanto, optou-se por 

separar de modo aleatório 2/3 da amostra para gerar um modelo (n = 641 casos) e o 

outro 1/3 para testá-lo (n = 320 casos). Isto permitiu aumentar a validade da análise 

(Hair Jr. et al. 2010; Pett et al. 2003). 

As seguintes comparações foram feitas para demonstrar que as amostras não 

apresentaram diferenças: para variáveis categóricas foi utilizado o teste de qui-

quadrado; e para variáveis numéricas [idade, IMC, consumo de cafeína total (calculado 

a partir do consumo diário e semanal)] foi utilizado o teste t para amostras 

independentes. Não foi encontrada nenhuma diferença entre amostras (p>0,05).  

A avaliação do modelo de mensuração (dados de ajuste do modelo; n=641) 

pode ser verificada na tabela 2.7 e mostra que todas as cargas fatoriais são 

significantes. 
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Tabela 2.7: Cargas fatoriais e informações estatísticas sobre adequação do modelo 
(n=641). 

  Indicadores Carga fatorial Erro padrão t p< 

P
a

to
lo

g
ia

 

Hipertensão ← Patologias 0,78 0,05 15,50 0,0001 

Colesterol ← Patologias 0,71 0,06 12,70 0,0001 

Triglicerídeos ← Patologias 0,66 0,07 10,00 0,0001 

Hipotiroidismo ← Patologias 0,53 0,09 6,00 0,0001 

C
o

n
s

u
m

o
  

d
e

 c
a

fe
ín

a
  

Cafeína total/dia ← Consumo cafeína 0,87 0,02 56,10 0,0001 

Cafeína semana ← Consumo 
cafeína 

0,80 0,02 38,50 0,0001 

M
o

ti
v

a
ç
ã

o
 

 Aliviar raiva ← Autodepreciação 0,73 0,03 28,50 0,0001 

Aliviar pensamentos desagradáveis 
← Autodepreciação 

0,71 0,04 19,40 0,0001 

Aliviar estresse ← Autodepreciação 0,71 0,03 21,70 0,0001 

Aliviar lembrança ruim ← 
Autodepreciação 

0,70 0,04 16,20 0,0001 

Aliviar tristeza ← Autodepreciação 0,69 0,03 21,60 0,0001 

Aliviar ansiedade ← Autodepreciação 0,68 0,04 19,20 0,0001 

Aliviar tédio ← Autodepreciação 0,64 0,03 21,30 0,0001 

Aliviar humilhação ← 
Autodepreciação 

0,63 0,07 9,70 0,0001 

Aliviar constrangimento ← 
Autodepreciação 

0,63 0,06 10,40 0,0001 

Aliviar depressão ← 
Autodepreciação 

0,58 0,04 14,90 0,0001 

Aliviar culpa ← Autodepreciação 0,56 0,06 8,70 0,0001 

D
S

M
  

DSM dor de cabeça ← Dependência  0,78 0,02 40,30 0,0001 

Sou viciado ← Dependência  0,77 0,03 30,00 0,0001 

DSM mal físico ← Dependência  0,73 0,04 20,60 0,0001 

DSM dependente← Dependência  0,72 0,04 17,70 0,0001 

DSM ansiedade depressão ← 
Dependência  

0,67 0,05 15,00 0,0001 

DSM náusea ← Dependência  0,50 0,06 8,50 0,0001 

A
le

rt
a
 

Motivação prova ← Vigilância 0,79 0,02 36,10 0,0001 

Sinto melhora concentração  ← 
Vigilância 

0,75 0,03 25,80 0,0001 

Motivação aliviar cansaço sono  ← 
Vigilância 

0,70 0,04 18,20 0,0001 

DSM fadiga sono  ← Vigilância 0,68 0,03 23,70 0,0001 

D
e

s
e
jo

 Prefiro s sabor  ← Desejo 0,76 0,02 32,90 0,0001 

Motivação sens. agradável  ← 
Desejo 

0,75 0,03 26,90 0,0001 

Vontade qdo vejo  ← Desejo 0,73 0,03 28,60 0,0001 

A
lí

v
io

 

Motivação aliviar mal estar  ← Alívio 0,94 0,02 47,40 0,0001 

Motivação aliviar dor ← Alívio 0,74 0,05 14,10 0,0001 
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2.5.4.4. Validade convergente 

 

Na tabela 2.8 observa-se que a variância média extraída foi superior a 44% 

(recomenda-se 50%). Este resultado poderia ser aumentado se fossem excluídos os 

indicadores que apresentaram menores cargas fatoriais. Porém, há três motivos para 

se manter a solução atual: 

 A escala de mensuração de vários indicadores é binária, o que resulta em 

valores de correlações de Pearson subestimadas; 

 Eliminar muitos indicadores poderia prejudicar a validade de conteúdo 

(Netemeyer et al. 2003); 

 Um modelo super-ajustado a uma amostra não significa que ele terá bom 

desempenho na amostra de validação (DeVellis 2003, Hair Jr. et al. 2010; Pett et 

al. 2003). 

 

 

Tabela 2.8: Matriz de correlações – avaliação da validade discriminante e 
confiabilidade para o modelo (n=641). 

Construtos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - Doenças 0,68                   

2 - Consumo de cafeína 0,07 0,84                 

3 - Autodepreciação 0,08 0,25 0,66               

4 - Dependência 0,11 0,42 0,35 0,70             

5 - Alerta -0,11 0,35 0,31 0,40 0,73           

6 - Desejo 0,06 0,45 0,41 0,46 0,44 0,75         

7 - Alívio -0,01 0,24 0,42 0,37 0,36 0,42 0,85       

8 - Gênero 0,02 -0,05 -0,15 -0,05 -0,04 -0,10 -0,17 1,00     

9 - Idade 0,27 0,24 -0,10 0,08 -0,20 -0,06 -0,07 -0,12 1,00   

10 - IMC 0,24 0,13 0,01 0,09 -0,08 -0,02 -0,04 0,21 0,21 1,00 

                      

Variância média extraída 0,46 0,70 0,44 0,49 0,53 0,56 0,71 1,00 1,00 1,00 

Confiabilidade composta 0,77 0,82 0,90 0,85 0,82 0,79 0,83 1,00 1,00 1,00 

Obs. Os valores em negrito e na diagonal representam a validade discriminante (raiz quadrada da 
variância média extraída); IMC=índice de massa corpórea. 
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2.5.4.5. Confiabilidade 

 

Na tabela 2.8 observa-se que a confiabilidade composta foi adequada (superior 

a 0,75 para todos os construtos). 

 

2.5.4.6. Validade discriminante 

 

Na tabela 2.8 observa-se que os valores na diagonal da matriz (raiz quadrada da 

variância média extraída) são maiores do que os valores fora da diagonal; portanto, há 

validade discriminante no nível das variáveis latentes. Na tabela 2.9 observa-se que 

todos os indicadores possuem cargas fatoriais mais altas em suas respectivas variáveis 

latentes do que em qualquer outra, o que também indica validade discriminante. 
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Obs. Mot,=motivação para uso de cafeína; DSM= critérios para dependência do DSM-IV 

 

 

 

 

 

Tabela 2.9: Cargas fatoriais cruzadas do modelo (n=641). 

Indicadores 

P
a

to
lo

g
ia

s
 

C
o

n
s

u
m

o
 d

e
 

c
a

fe
ín

a
 

A
u

to
-

d
e

p
re

c
ia

ç
ã

o
 

D
e

p
e

n
d

ê
n

c
ia

 

A
le

rt
a
 

D
e

s
e
jo

 

A
lí

v
io

 

Patologia colesterol 0,71 0,06 0,05 0,08 -0,07 0,07 0,02 

Patologia hipertensão 0,78 0,09 0,07 0,11 -0,08 0,04 -0,02 

Patologia hipotiroidismo 0,53 -0,02 0,00 0,00 -0,11 0,00 -0,03 

Patologia triglicerídeos 0,66 0,02 0,08 0,05 -0,08 0,05 -0,01 

Cafeína Freq 0,03 0,80 0,18 0,26 0,33 0,39 0,21 

Cafeína Total 0,09 0,87 0,23 0,43 0,26 0,37 0,20 

Mot. aliviar ansiedade 0,06 0,21 0,68 0,25 0,23 0,36 0,33 

Mot. aliviar constrangimento 0,06 0,08 0,63 0,21 0,18 0,18 0,28 

Mot. aliviar culpa 0,12 0,08 0,56 0,13 0,12 0,14 0,20 

Mot.aliviar depressão 0,08 0,12 0,58 0,26 0,24 0,29 0,35 

Mot.aliviar estresse 0,02 0,21 0,71 0,26 0,28 0,37 0,36 

Mot.aliviar humilhação 0,07 0,10 0,63 0,16 0,10 0,15 0,23 

Mot.aliviar lembrança ruim 0,08 0,13 0,70 0,18 0,09 0,22 0,22 

Mot.aliviar pensamento 
desagradável 

0,08 0,16 0,71 0,27 0,16 0,22 0,24 

Mot.aliviar raiva 0,04 0,19 0,73 0,25 0,19 0,24 0,26 

Mot.aliviar tédio 0,02 0,23 0,64 0,28 0,32 0,34 0,30 

Mot.aliviar tristeza 0,05 0,13 0,69 0,17 0,16 0,31 0,26 

Sim sou viciado 0,05 0,43 0,24 0,77 0,35 0,46 0,27 

DSM ansiedade depressão 0,08 0,20 0,35 0,67 0,30 0,29 0,26 

DSM dependente 0,11 0,20 0,30 0,72 0,26 0,24 0,23 

DSM dor de cabeça 0,09 0,37 0,19 0,78 0,28 0,35 0,31 

DSM mal físico 0,08 0,24 0,30 0,73 0,31 0,29 0,32 

DSM náusea 0,10 0,14 0,13 0,50 0,11 0,16 0,14 

Mot.prova -0,10 0,32 0,32 0,31 0,79 0,44 0,39 

Mot. melhora concentração -0,07 0,22 0,18 0,26 0,75 0,27 0,25 

Mot.aliviar cansaço sono -0,11 0,22 0,21 0,15 0,70 0,26 0,16 

DSM fadiga sono -0,03 0,24 0,16 0,43 0,68 0,27 0,20 

Prefiro sabor 0,05 0,35 0,23 0,33 0,28 0,76 0,22 

Sensação agradável 0,04 0,33 0,48 0,38 0,42 0,75 0,50 

Vontade quando vejo 0,06 0,34 0,22 0,33 0,29 0,73 0,22 

Mot.aliviar mal estar -0,04 0,26 0,45 0,38 0,39 0,45 0,94 

Mot.aliviar dor 0,03 0,13 0,22 0,21 0,16 0,19 0,74 
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2.5.4.7. Resultados e discussão  

 

O modelo completo pode ser visualizado na figura 2.13. Este mostrou que o 

consumo de cafeína não influencia a incidência de doenças. Os maiores preditores do 

consumo foram o fator desejo (β=0,29, p<0,001), a idade (β=0,27, p<0,001) e o fator 

alerta (β=0,21, p<0,001). Sinais de dependência à cafeína (β=0,16) e IMC (β=0,07) 

tiveram efeito significante (p<0,05), porém menores. Os preditores das doenças foram 

idade (β=0,23, p<0,001) e IMC (β=0,19, p<0,001), mas não gênero ou consumo de 

cafeína. 

 

 

Figura 2.13: Modelo estrutural completo (n=641). 

 

 

 

 

 

 

 

Dependência 
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2.5.4.8. Validação do modelo 

 

Todas as análise anteriores foram feitas de modo exploratório, ajustando-se o 

modelo aos dados, com a amostra de 641 casos (tabela 2.10). Em seguida, foi 

realizada a seguinte análise usando o outro terço da amostra (n=320), independente da 

primeira, apenas para testar o modelo (tabela 2.11). 

 

Tabela 2.10: Dados do Modelo estrutural com a amostra de ajuste (n=641). 

Relações estruturais (amostra n= 641) 
Coeficiente 
estrutural 

Erro 
padrão 

t p R² 

Desejo → Consumo de cafeína 0,29 0,04 8,14 0,00 

35,2% 
(aumento 
de 28,6 % 

após 
controles) 

Idade → Consumo de cafeína 0,27 0,04 7,17 0,00 

Alerta → Consumo de cafeína 0,21 0,04 5,48 0,00 

Dependência → Consumo de cafeína 0,16 0,04 4,67 0,00 

IMC → Consumo de cafeína 0,07 0,03 2,10 0,04 

Autodepreciação → Consumo de cafeína 0,04 0,04 0,97 0,33 

Gênero → Consumo de cafeína 0,02 0,03 0,67 0,51 

Alívio → Consumo de cafeína 0,00 0,04 0,06 0,95 

Idade → Patologias 0,23 0,05 5,20 0,00 

10,7% 
IMC → Patologias 0,19 0,04 4,41 0,00 

Gênero → Patologias 0,00 0,04 0,08 0,94 

Consumo de cafeína → Patologias 0,00 0,04 0,09 0,93 

 

 

Tabela 2.11: Dados do Modelo estrutural com o test set (n=320). 

Relações estruturais Coeficiente Erro 
t p R² 

(amostra de validação - n = 320) estrutural padrão 

Idade → Consumo de cafeína 0,26 0,05 5,60 0,00 

36,6% 
(aumento 
de 27,2 % 

após 
controles) 

Desejo → Consumo de cafeína 0,25 0,05 5,23 0,00 

Alerta → Consumo de cafeína 0,24 0,05 4,35 0,00 

Dependência → Consumo de cafeína 0,19 0,05 3,83 0,00 

IMC → Consumo de cafeína 0,12 0,04 3,03 0,00 

Alívio → Consumo de cafeína 0,02 0,05 0,50 0,62 

Gênero → Consumo de cafeína 0,02 0,05 0,32 0,75 

Autodepreciação→ Consumo de cafeína -0,01 0,05 0,20 0,84 

Idade → Patologias 0,23 0,07 3,13 0,00 

10,9% 
IMC → Patologias 0,12 0,08 1,51 0,13 

Gênero → Patologias 0,12 0,07 1,68 0,09 

Consumo de cafeína → Patologias 0,04 0,05 1,00 0,32 
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Praticamente todos os resultados se mantiveram e o consumo de cafeína não 

influenciou a incidência das doenças investigadas. Os maiores preditores do consumo 

foram o fator desejo (β=0,25, p<0,001), a idade (β=0,26, p<0,001) e o fator alerta 

(β=0,24, p<0,001). O IMC e o fator dependência também tiveram efeito significativo 

(p<0,01), mas menores (β>0,20). O maior preditor das doenças foi o IMC (β=0,23, 

p<0,001). Porém, ao contrário da análise anterior, a idade não o foi, possivelmente pela 

perda de poder com o menor número de participantes e pela característica da amostra, 

(maior parte dos sujeitos era jovem). 

O modelo pode ser considerado adequado pela validação com sub-amostras 

distintas separadas aleatoriamente, juntamente com a análise de validade convergente, 

validade discriminante e confiabilidade. Sendo assim, conclui-se que para esta amostra 

universitária o consumo de cafeína não está associado a problemas de saúde globais. 

A idade e o IMC foram os melhor preditores destes problemas, o que corrobora estudos 

anteriores e indica a adequação do modelo proposto. Embora tenham sido listados no 

questionário problemas de saúde potencialmente relacionados ao consumo de cafeína, 

o uso de uma população predominantemente jovem pode ter impossibilitado a 

detecção da relação deste consumo com tais doenças. Verificou-se que os problemas 

de saúde listados foram todos associados entre si, pois foram agrupadas em um 

mesmo fator que foi independente do consumo de cafeína e provavelmente decorrente 

de outras variáveis (IMC e idade). Para um estudo da relação entre consumo de 

cafeína e doenças específicas seria necessário empregar amostras intencionais e 

muito maiores do que a aqui empregada. Todavia, podemos afirmar que no presente 

estudo o consumo de cafeína não teve relação com a ocorrência das doenças 

investigadas. Com base nestes dados não foi detectada uma doença específica 

relacionada ao consumo de cafeína que deveria ser incluída como critério de exclusão 

no estudo 2. Todavia, seguimos a literatura no que tange estes critérios para que nosso 

estudo fosse comparável ao dos demais trabalhos na área. Já a idade teve relação 

com o consumo de cafeína, como já descrito (Barone & Roberts 1996), o que reforça a 

importância do emprego de pessoas com a mesma faixa etária em estudos de efeitos 

agudos de cafeína, como foi feito no estudo 2 (capítulo 3). 

O presente estudo identificou ao menos duas motivações principais para o 

consumo de cafeína. A primeira foi aqui denominada de desejo (preferência pelo sabor 

de bebidas cafeinadas, uso de cafeína para obtenção de sensações agradáveis, 

vontade de consumir ao ver outros consumindo) e está de acordo com outros estudos 
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que discutem o potencial de abuso desta substância (Juliano et al. 2012). Ainda, estes 

achados confirmam que o prazer (Grahan 1988) e interações sociais (Ratcliff-Crain & 

Kane 1995; Grahan 1988) são fatores associados ao consumo de cafeína. 

O segundo fator motivador foi o uso de cafeína devido a seus efeitos sobre o 

alerta, vigilância e desempenho (aumento do uso em situações de prova, aumento da 

concentração, diminuição do cansaço e da fadiga), o que está de acordo com uma 

grande quantidade de estudos que demostram os efeitos estimulantes da cafeína (ver 

Einöther & Giesbrecht 2013), bem como trabalhos que exploraram a motivação para 

seu uso (Grahan 1988; Ratcliff-Crain & Kane 1995). Contrariamente a Ratcliff-Crain e 

Kane (1995), o presente estudo não encontrou evidências que correlacionem o uso de 

cafeína à melhora do humor, tampouco uso em situações em que as pessoas se 

sentem estressadas (ver Ratcliff-Crain & Kane 1995; Takeda et al. 2004; Steptoe et al. 

2007; Rossi et al. 2009), exceto se isso reflete uso em situações de prova ou exames, 

ou quando as pessoas estão cansadas. Não está claro na literatura a que tipo de 

estresse o uso de cafeína está associado. No entanto, os potenciais motivadores de 

consumo empregados no presente trabalho estão em concordância com motivações 

observadas entre usuários de drogas de abuso propostos por Toneatto (1999), 

segundo o qual as pessoas fazem uso de substâncias na intensão de “tornar sua 

experiência cognitiva melhor”. 

Note que o presente estudo demonstrou que o consumo cotidiano de cafeína 

está relacionado a alterações cognitivas que serão abordadas no experimento 2 

(melhora da alerta, ou vigilância e desempenho). A propensão para ingerir cafeína em 

situações que requerem melhor alerta e desempenho cognitivo pode refletir um efeito 

agudo desta substância que resulta em uma melhora destes fatores ou pode ser 

decorrente de alteração da percepção de melhora, ou seja, uma alteração de 

metacognição, que é frequentemente relacionada ao consumo de drogas de abuso (ver 

Toneatto 1999). Isto também foi investigado no experimento farmacológico descrito no 

próximo capítulo. 

É importante destacar que o mesmo modelo estrutural acima descrito foi 

realizado separando o consumo de cafeína por horário do dia e que não houve 

nenhuma alteração dos achados (dados não mostrados). Ou seja, o padrão de 

consumo ao longo do dia não foi influenciado pelas motivações para uso de cafeína e 

não refletiu a ocorrência de doenças associadas ao seu uso. Em outras palavras, as 
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motivações para uso de cafeína acarretam maior consumo diário e não em horários 

específicos do dia. 

 

2.5.5. Conclusões  

 

O presente estudo demonstrou que a maior parte da população investigada 

consome cafeína regularmente (>5 dias/semana) e este consumo é maior no café da 

manhã e à tarde. Os principais motivadores para o consumo de cafeína foram o prazer 

a ele associado e a busca pelo aumento do alerta. Além disso, foi possível concluir 

que: 

 

 A principal fonte de cafeína na dieta da amostra investigada é o café. 

 A maior parte dos respondentes do sexo masculino com idades entre 18 a 

35 anos consome cafeína regularmente (maior parte da semana) e, dentre 

os que consomem cafeína no café da manhã, a ingestão é entre 25-300 

mg. 

 O consumo de cafeína não foi um preditor da ocorrência das enfermidades 

investigadas. 

  Os principais motivadores para o consumo de cafeína foram a 

necessidade de se manter alerta/ter melhor desempenho cognitivo e ao 

prazer associado ao consumo desta substância. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTUDO 2: EFEITOS AGUDOS DE 
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Capítulo 3: Efeitos agudos de diferentes doses de cafeína na cognição de 

indivíduos jovens e saudáveis. 

 

3.1 Experimento A: Efeitos da administração aguda de doses habituais de 

cafeína sobre as funções executivas 

 

3.1.1 Introdução e Justificativa 

 

Como comentado na introdução geral deste trabalho, o perfil de consumo de 

cafeína de um indivíduo é um dos fatores que mais pode influenciar o tipo de efeito 

que a administração desta substância irá causar (ver Smith 2002; Einöther & 

Giesbrecht 2013). Baseado nisso, muitos dos trabalhos publicados sobre os efeitos 

da cafeína na cognição emprega voluntários que se encaixam num perfil de 

consumo pré-estabelecido (baixo, médio ou alto). No entanto, a classificação dos 

voluntários quanto ao seu perfil de consumo costuma se realizada partir de uma 

estimativa de seu consumo de cafeína por dia ou por semana. Embora esta seja 

uma estratégia recorrente, o padrão de consumo de cafeína (autoadministração de 

várias doses ao longo do dia) e características do seu metabolismo (meia vida de 

eliminação de aproximadamente 3 a 7 horas) podem representar um viés importante 

quando se pretende avaliar os efeitos agudos desta substância.  

É possível inferir, por exemplo, que a administração de uma dose de cafeína 

equivalente à somatória das doses consumidas em um dia ou uma semana 

ultrapassará aquela ingerida agudamente pelo indivíduo. Considere, por exemplo, 

um sujeito que consuma 100 mg de cafeína somente no café da manhã. Se uma 

dose equivalente a este consumo for empregada num estudo neste horário, este 

participante estaria consumindo a mesma quantidade de cafeína que geralmente 

consome e provavelmente exibiria um tipo de resposta fisiológica/comportamental 

condizente a esta habituação. Por outro lado, considere a administração aguda de 

100 mg de cafeína a um indivíduo que ingere diariamente a esta mesma quantidade 

de cafeína, mas que o faz de forma distribuída ao longo do dia (25 mg a cada 

intervalo de 4 horas, por exemplo). Neste caso, o acréscimo de 75 mg na 

quantidade de cafeína ingerida poderia fazer com que o tipo de resposta 

fisiológica/comportamental observada fosse mais intensa do que aquela descrita 

para o sujeito que já está habituado à administração aguda de 100 mg de cafeína; o 
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que certamente aumentaria a variabilidade e comprometeria a interpretação dos 

resultados obtidos.  

Além disso, a despeito da observação de que usuários regulares de cafeína 

apresentam tolerância aos efeitos desta substância (ver Brunyé et al. 2012), nota-se 

que a quantidade de cafeína ingerida pela maioria dos indivíduos é estável durante 

a maior parte de sua vida, e que estes continuam se “beneficiando” dos efeitos 

estimulantes desta substância (ver Smith 2002).  Como demonstrado no estudo 1 

(Questionário de Consumo de Cafeína, Capítulo 2), estes efeitos fazem parte das 

motivações para o consumo de cafeína, o que dá mais suporte à ideia de que exista 

um auto ajuste individual que determina uma quantidade e frequência ótimas para o 

consumo de cafeína (ver Smith 2002).  

O presente experimento buscou investigar os efeitos de doses de cafeína 

habitualmente consumidas pelos sujeitos experimentais levando em conta o período 

do dia em que o experimento foi realizado (pela manhã). Este controle foi feito 

através da administração de cápsulas que continham a quantidade de cafeína 

consumida pela manhã por cada sujeito (cápsulas personalizadas), que foi 

determinada a partir de um questionário de autopreenchimento de consumo de 

cafeína aplicado na triagem dos voluntários. Partindo da observação de que a 

cafeína é comumente consumida em contextos que envolvem a ingestão de fontes 

energéticas, e que estas também apresentam efeitos cognitivos importantes, o 

desenho experimental foi elaborado de forma a permitir a investigação dos efeitos 

da cafeína, de uma refeição padronizada (barras de cereal) e da combinação de 

ambos nas variáveis cognitivas selecionadas.  

A bateria de testes adotada foi construída de modo a avaliar os efeitos da 

cafeína nos contextos acima descritos (jejum versus refeição) sobre o 

funcionamento executivo, levando em conta a ideia de que este constructo pode ser 

fracionado em diferentes domínios cognitivos. Além disso, buscou-se investigar os 

efeitos da cafeína sobre a metacognição, uma habilidade relacionada ao 

funcionamento executivo e que poderia ser afetada pelo consumo de cafeína. Visto 

que desempenho psicomotor, vigilância, humor e sinais autonômicos são sensíveis 

à cafeína e podem interferir no desempenho executivo, o presente trabalho 

empregou avaliações específicas para estas variáveis.  

Tendo em vista que o presente estudo teve como objetivo a investigação dos 

efeitos da cafeína numa amostra composta de homens jovens e saudáveis e que 
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fossem consumidores regulares de quantidades moderadas de cafeína, a 

determinação do perfil de consumo de cafeína da amostra aqui empregada foi 

embasada em nos achados do Estudo 1 (Questionário de Consumo de Cafeína, 

Capítulo 2). Como os efeitos da cafeína seriam testados agudamente pela manhã, 

foram incluídos no estudo somente sujeitos que consumiam entre 25 e 300 mg de 

cafeína no café da manhã na maior parte dos dias da semana.  

Lembramos ao leitor que os dados relativos à esta parte da tese (experimento 

2a) foram colhidos juntamente com os discutidos na próxima sessão (experimento 

2b), mas serão apresentados separadamente para fins didáticos.  

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

 O principal objetivo deste experimento foi investigar os efeitos agudos de 

doses de cafeína habitualmente consumidas no café da manhã (doses “basais”) 

pelos voluntários sobre o funcionamento executivo. O estudo foi conduzido de forma 

a avaliar estes efeitos em situações que envolveram a administração de uma 

refeição padronizada ou jejum e investigou: 

 

 se estas doses de cafeína teriam efeito sobre alerta, desempenho 

psicomotor, vigilância, humor, metacognição e domínios executivos 

específicos. 

 se a cafeína e a refeição teriam um efeito sinérgico sobre as variáveis 

investigadas. 

 se os efeitos executivos (caso observados) seriam secundários a alterações 

no humor, desempenho psicomotor e vigilância. 

 se os efeitos observados poderiam ser explicados pela teoria da reversão da 

abstinência. 

 os efeitos destas doses de cafeína sobre o controle glicêmico (glicemia e 

insulina) e nas respostas autonômicas relacionadas ao alerta fisiológico e 

esforço cognitivo  (pupilometria, GSR e frequência cardíaca). 
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3.1.3. Hipóteses  

 

 Partindo de uma observação crítica sobre o padrão de consumo de cafeína 

em humanos e tendo em vista que a maior parte dos trabalhos publicados descreve 

um melhor desempenho psicomotor, vigilância e humor (sensação de alerta) em 

resposta à administração aguda de doses “moderadas” desta substância, nossa 

hipótese inicial era de que ao menos estas variáveis seriam sensíveis às doses de 

cafeína administradas habitualmente pelos voluntários. Já que os voluntários 

selecionados para o estudo eram consumidores frequentes de cafeína e, portanto, 

vulneráveis a sintomas de abstinência, era esperado que os grupos na condição 

placebo apresentassem tais sintomas. Visto que alguns autores sugerem que 

cafeína e a glicose possuem efeito sinérgico na melhora de aspectos cognitivos e do 

humor, hipotetizamos que a cafeína e a refeição padronizada teriam efeitos 

benéficos mais intensos quando administradas conjuntamente. Devido à escassez 

de trabalhos sobre os efeitos da cafeína e/ou refeição no funcionamento executivo, 

não foram estabelecidas hipóteses em relação à quais domínios seriam afetados e, 

caso isto acontecesse, se os efeitos observados seriam secundários à possíveis 

alterações psicomotoras, sensação de alerta ou vigilância. Com relação à 

metacognição, nossa hipótese inicial era de que assim como outras drogas com 

ação no sistema dopaminérgico, a cafeína mudaria a percepção dos voluntários 

quanto ao seu desempenho nas tarefas.  

 

3.1.4 Metodologia  

 

3.1.4.1. Amostra 

 

O estudo incluiu 60 voluntários jovens (19-35 anos de idade) saudáveis do 

sexo masculino e que eram consumidores regulares de cafeína. Fizeram parte do 

estudo sujeitos que consumiam entre 25 e 300 mg de cafeína pela manhã numa 

frequência de, no mínimo, 3 – 4 dias por semana. Todos tinham o português como 

primeira língua, no mínimo 12 anos de escolaridade e coeficiente de inteligência não 

verbal (Q.I.) dentro da normalidade. Os sujeitos eram física e mentalmente 

saudáveis, não fumantes, sem histórico de desordens neurológicas, psiquiátricas ou 
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uso abusivo de álcool e outras drogas. No momento do experimento, nenhum dos 

sujeitos estava seguindo nenhum tipo de tratamento medicamentoso.  

 

3.1.4.2. Delineamento Experimental e Tratamentos 

 

 Este foi um estudo controlado com placebo e com grupos paralelos de 

tratamentos. Os voluntários foram aleatoriamente4 alocados em quatro grupos: 

placebo-jejum (PCB-JJ), placebo-refeição (PCB-RF), cafeína-jejum (CAF-JJ), 

cafeína-refeição (CAF-RF). O estudo foi duplo-cego para cafeína, mas não para a 

refeição. 

 Cafeína anidra (Cristália®) ou placebo (talco) foram formulados em cápsulas 

idênticas em forma e tamanho. De forma a cobrir o maior número de possibilidades 

de doses consumidas pelos voluntários pela manhã, foram formuladas cápsulas de 

25, 50, 75, 100, 125, 150 e 300 mg de cafeína.  Os voluntários na condição cafeína 

recebiam uma ou duas cápsulas contendo uma dose igual ou aproximada de seu 

consumo matinal. Por exemplo, um sujeito cujo consumo matinal fosse de 230 mg 

de cafeína receberia 225 mg desta substância. Para manter o tratamento cego ao 

experimentador, alguns participantes do grupo placebo também receberam duas 

cápsulas. 

 A refeição consistiu de barras de cereal, conforme proposto por Smith e Wilds 

(2009). Os voluntários na condição refeição eram orientados a ingerir três barras de 

cereal sabor Aveia e Mel da marca Nature Valley® (279 Kcal, 39 g de carboidratos).  

 

3.1.4.3. Procedimentos 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (protocolo nº 0050/11, anexo) e todos os voluntários 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE; anexo).  

Os sujeitos foram recrutados pela mídia, por meio de cartazes, internet, rádio 

e televisão. Os voluntários selecionados para a pesquisa eram instruídos a cessar o 

consumo de alimentos e produtos cafeinados às 21 horas do dia anterior ao 

experimento (água ad libitum).  

                                                             
4
 A aleatorização foi realizada pelo programa Random Assignment disponível gratuitamente em: 

http://www1.assumption.edu/users/avadum/applets/RandAssign/GroupGen.html 
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No dia do experimento os voluntários se apresentaram às 8 da manhã no 

laboratório de pesquisa e eram avaliados individualmente em uma única sessão 

com duração aproximada de 180 minutos. Somente participantes com glicemia 

capilar dentro da normalidade (60-100 mg; ADA 2000) e que relataram ter seguido 

as instruções de jejum, abstinência à cafeína e manutenção de sua rotina de sono 

normal e dieta foram incluídos no estudo. Após ler e assinar o TCLE os voluntários 

eram submetidos a uma avaliação fisiológica que incluiu pupilometria, frequência 

cardíaca, condutância da pele, glicose e insulina capilares (pré-tratamento; mais 

detalhes abaixo). Em seguida, os sujeitos eram orientados a ingerir a(s) cápsula(s) 

de tratamento. Feito isso, os sujeitos na condição refeição (grupos placebo-refeição 

e cafeína-refeição) ingeriam as barras de cereal. 

A avaliação cognitiva teve início próximo ao pico de absorção teórico da 

cafeína (30 minutos após sua administração; Rogers 2007) e no momento em que a 

glicemia sanguínea já estivesse significativamente mais elevada em relação ao 

jejum (20 minutos após a ingestão das barras de cereal; Smith & Wilds 2009). Com 

exceção do PVT e das escalas de humor, que foram intencionalmente realizados no 

início da sessão, os demais testes foram agrupados em blocos e tiveram sua ordem 

de apresentação determinada por aleatorização balanceada entre os grupos 

experimentais. Assim, minimizou-se o efeito do desenvolvimento de fadiga gerado 

pela demanda cognitiva dos testes e alterações bioquímicas ao longo do 

experimento. Os testes foram realizados sem treino anterior das tarefas, uma vez 

que diversos testes não são considerados executivos se são praticados previamente 

(Rabbitt 1997).  

Medidas fisiológicas relacionadas ao alerta e esforço cognitivo (condutância 

da pele e frequência cardíaca) foram registradas continuamente ao longo da sessão 

de experimentos. Uma vez que a aquisição da pupilometria requeria que os 

voluntários permanecessem olhando para um monitor, esta variável foi avaliada 

apenas nas tarefas passíveis de realização em computador, a saber: geração 

aleatória de números, teste mais ou menos e fluência verbal. De modo a investigar 

os efeitos da cafeína nos parâmetros fisiológicos propostos, além da medida basal 

(0 min) foram realizados mais dois blocos de avaliações fisiológicas (45 e 90 min 

após a administração da cafeína). Estas avaliações foram realizadas de maneira 

idêntica à avaliação pré-tratamento (basal). A figura 3.1 representa um esquema 

dos procedimentos realizados. 
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De modo a controlar causas potenciais de variação comuns a estudos de 

avaliação cognitiva, foram ainda tomados os seguintes cuidados: a) as instruções 

dos testes foram padronizadas e lidas pelo experimentador ou pelo próprio 

participante; b) as condições experimentais foram comuns a todos os participantes, 

isto é, o experimentador, o espaço físico, a iluminação, a temperatura e o 

isolamento acústico foram mantidos constantes; c) a sessão experimental foi 

realizada sempre no mesmo horário; d) antes do início do estudo, o experimentador 

foi treinado na operação dos equipamentos e na aplicação dos testes. 

 

 

 

Figura 3.1: Procedimentos. * Refeição somente nos grupos refeição-placebo e refeição-cafeína.  

 

 

3.1.4.4. Testes 

 

Questionários de Triagem 

 

Q.I Estimado - Matrizes Progressivas de Raven (Arthur & Day 1994): 

adaptação reduzida da versão original do teste de matrizes progressivas de Raven 

(Raven et al. 1985). Consiste de 12 questões de múltipla escolha que contem 

matrizes com complexidades crescentes de figuras que seguem um padrão lógico. 

Uma das caselas de cada matriz é deixada em branco e o examinando seleciona 

uma solução dentre seis alternativas. Foi demonstrada uma correlação de 96% 

entre o desempenho neste teste e no teste original, tornando sua aplicação mais 

vantajosa quando se trabalha com voluntários saudáveis e com escassez de tempo 

para a aplicação do teste (Arthur et al. 1999). 
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Inventário de Ansiedade Traço – IDATE Traço (Spielberg et al. 1970 

adaptado por Biaggio & Natalício 1979): Consiste de 20 afirmações respondidas 

em escalas de quatro pontos (1=absolutamente não, 2=um pouco, 3=bastante e 

4=muitíssimo) que fornecem uma avaliação global referente à propensão à 

ansiedade (traço de ansiedade). Escores maiores indicam maior ansiedade. A 

escala traço utilizada na triagem selecionou sujeitos que apresentaram scores 

dentro da média ± 1 desvio-padrão de população local não clínica do sexo 

masculino (média 41,6±11,5; ver Andrade et al. 2001). 

 

Escala Beck de Depressão (Beck et al. 1961 adaptado por Cunha 2001): 

21 itens de autopreenchimento que incluem sintomas e atitudes relacionadas à 

depressão que são respondidos em uma escala de quatro intervalos (com uma 

pontuação entre 0 a 3 que sugerem graus crescentes de manifestação dos 

sintomas). Foram incluídos sujeitos com scores inferiores a 15 (ver Andrade et al. 

2001). 

 

Consumo Diário de Cafeína (adaptado de Landrum 1992): planilha de 

autopreenchimento cujo objetivo é fornecer dados qualitativos e quantitativos sobre 

o consumo de cafeína (matinal e diário) dos sujeitos experimentais. Foram incluídos 

no estudo sujeitos que declararam consumir entre 25-300 mg de cafeína no café da 

manhã durante a maior parte dos dias da semana.5 

 

Testes para avaliação do efeito do tratamento 

 

Sensações Subjetivas e Humor 

 

Escala Analógica Visual de Sintomas Somáticos – BSS (versão 

adaptada de Greenwood et al. 1975): consiste de 13 escalas analógicas de 100 

mm relacionadas a sintomas somáticos comuns a efeitos de psicotrópicos (0 = 

máximo nível do sintoma; 100 = ausência total do sintoma). Cada escala representa 

a gama completa de um tipo de alteração somática e os indivíduos eram instruídos 

                                                             
5
 Amostra determinada de acordo com os dados obtidos no Estudo 1 (Capítulo 2).  
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a fazer uma marca (traço vertical) no ponto ao longo da reta que melhor 

correspondesse a seu estado físico naquele momento. Foram incluídas escalas 

para avaliar outros sintomas autonômicos associados a efeitos de cafeína ou de sua 

abstinência (irritação, sintomas de gripe, urgência em urinar e defecar; ver Juliano et 

al. 2012). 

 

Escalas analógico-visuais de humor – VAMS (Bond & Lader 1974, 

versão adaptada por Guimarães 1998): este teste compreende 16 escalas 

analógicas de 100 mm através das quais os sujeitos experimentais avaliaram 

alterações de humor. Cada escala representa a gama completa de um tipo de 

alteração do humor (por exemplo, “alerta_____sonolento”). Os sujeitos foram 

instruídos a fazer um traço vertical no ponto ao longo da reta que melhor 

correspondesse a como eles se sentiam naquele momento, considerando os 

extremos das retas como as sensações máximas (0 = nem um pouco e 100 = 

completamente). Uma escala de efeito de droga (placebo_____cafeína) foi aplicada 

com o intuito de avaliar se os sujeitos experimentais seriam capazes de distinguir 

entre o tratamento com placebo e cafeína. 

 

Perfil dos Estados de Humor - POMS (Profile of Mood States, McNair et 

al. 1971, versão adaptada por Peluso 2003): o instrumento contém 65 itens 

avaliados com escala do tipo Likert com 5 pontos (0 = “nada”, 1 = “um pouco”, 2 = 

“mais ou menos”, 3 = “bastante”, 4 = “extremamente”). Estes 65 itens são agrupados 

em seis fatores de humor: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão mental. 

Para um score de alteração total do humor é realizada a soma dos fatores negativos 

(tensão, depressão, raiva, fadiga, confusão mental) menos o vigor (único domínio 

positivo da escala). Para evitar scores negativos, este resultado é sempre subtraído 

de 100. 

 

Avaliações Fisiológicas 

 

Glicemia de jejum 

 

Uma gota de sangue capilar foi obtida através de punção da polpa de um dos 

dedos do voluntário conforme descrito por Cordova et al. (2009). O sangue obtido 
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do local da punção foi imediatamente aspirado pela fita do glicosímetro (One Touch 

Ultra Test Strips, Johnson & Johnson Life Scan, Inc). Esta medida foi usada como 

critério de inclusão dos voluntários na amostra. Somente fizeram parte do estudo 

indivíduos que apresentaram glicemia de jejum entre 60 e 100 mg/dl (ADA 2000).  

 

 Glicemia e insulina  

 

Com exceção da glicemia de jejum (ver acima), as outras medidas de 

compostos biológicos no sangue foram realizadas por coleta de sangue venoso na 

prega do cotovelo do braço não dominante. A glicose plasmática foi dosada pelo 

método da glicose oxidase (DXC-800 Synchron system, Beckman-Coulter 

Instruments, Brea, CA) através de um autoanalizador Advia 2400 (Siemens Medical 

Solutions Diagnostics), precisão intra-ensaios (CVi) de 1.3%, e precisão inter-

ensaios (CVe) de 3,3%. Para dosagem de insulina as amostras foram coletadas em 

tubos contendo aprotinina (Aprotinin Novo, Copenhagen, Denmak) e quantificados 

por quimiluminescência Unicell DXI 800 (Beckman Coulter, Brea, CA, USA), CVi 2% 

e CVe 3.5%. As dosagens de glicose e insulina foram realizadas no Laboratório 

Centro de Diagnóstico Brasil (CDB). 

 

Marcadores do Alerta e Esforço cognitivo 

 

O diâmetro da pupila, a frequência cardíaca (FC) e a condutância da pele 

(GSR) foram avaliados como indicadores de alerta fisiológico (ativação simpática), 

sendo que o diâmetro da pupila e a GSR também foram empregados como medidas 

indiretas de esforço cognitivo durante as tarefas. Estas variáveis foram avaliadas 

continuamente durante a execução da bateria de testes e em três situações que não 

envolveram tarefas (pré-tratamento = 0 min, 45 e 90 min pós-tratamento). Como 

comentado anteriormente, devido às características do aparelho usado na aquisição 

da pupilometria, esta variável só foi obtida em testes passiveis de realização no 

computador.   

Para analise destas variáveis foram empregadas a média e o desvio padrão 

obtidos em cada sessão (neste caso, cada sessão ou bloco de aquisição 

corresponde à cada etapa de uma tarefa ou a cada um dos três momentos em que 

não haviam testes). De forma a controlar variações nestes parâmetros, valores que 
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ultrapassaram a média ± 3 desvio padrão foram excluídos da analise final (ver 

Kafkas & Montaldi 2011, 2012). Ainda, somente foram incluídas na analise sessões 

que apresentaram menos que 60% de dados válidos (ver Kafkas & Montaldi 2011; 

2012). Os dados relativos a medidas de esforço cognitivo somente foram analisados 

quando houve efeitos significativos de cafeína no desempenho.  

 

Pupilometria: o diâmetro da pupila foi aferido pelo equipamento de rastreio 

ocular Tobii T120 Eye-tracker (Tobii Technology®, Suécia). Neste equipamento, o 

diâmetro pupilar é mensurado por diodos emissores de luz infravermelha e câmeras 

integradas a um monitor 17'' tela plana de 1280x1024 pixels. Por meio de técnicas 

de reflexão da córnea, o rastreador Tobii registra as coordenadas de posição dos 

olhos e o diâmetro da pupila do sujeito a uma taxa de 120 Hz. O procedimento de 

calibração foi realizado usando software Clearview (Tobii Technology®, Suécia) que 

permite a precisão de 0,5 graus. A apresentação de estímulos e a gravação de 

dados do teste foram realizadas utilizando o software Tobii Studio (Tobii 

Technology®, Suécia).  

 

Condutância da Pele e Frequência Cardíaca: estas variáveis foram 

mensuradas pelo equipamento Captiv for Tobii® (CAPTIV L7000 Taergo®, França). 

O Captiv é composto por sensores portáteis que são afixados ao voluntário e 

possuem um sistema de transmissão wireless, o que torna a aquisição das medidas 

confortável para os sujeitos. A condutância (GSR; μS) foi mensurada por meio um 

sensor dotado de um par de eletrodos que eram afixados a dois dedos da mão não 

dominante do sujeito (indicador e dedo médio). A frequência de aquisição deste 

sensor é de 32 Hz.   

Para a frequência cardíaca (batimentos por minuto – BPM) foi utilizado um 

frequencímetro Polar (16 Hz) preso a uma tira elástica e posicionado em torno do 

tórax do voluntário. Este frequencímetro é acoplado a um sensor do Captiv. Para 

melhorar a captação do sinal foi empregado um gel de ultrassom (Carbogel®).  

 

Desempenho Psicomotor e Vigilância 

 

Teste Psicomotor de Vigilância – PVT (Psichomotor Vigilance Test, 

Dinges & Powell 1985): foi empregado um dispositivo portátil (modelo PVT-192, 
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CWE, Inc, Ardmore, PA). A tarefa consiste em pressionar uma tecla em resposta a 

um estímulo pequeno, brilhante e vermelho (luz emitida por um diodo - contador 

digital) assim que este aparece. Os estímulos são apresentados aleatoriamente num 

intervalo de dois a 10 s durante 10 minutos. Os sujeitos são orientados a pressionar 

a tecla assim que veem o estímulo, mas não pressionar antes de seu aparecimento. 

Cada sujeito foi familiarizado com a tarefa por um min antes do início do teste. O 

desempenho vísuomotor foi avaliado como medida de atenção simples pela análise 

do tempo de reação total médio (RT); desvios padrão do tempo de reação (SD RT) 

e lapsos (respostas com RT>500 ms) indicaram instabilidade do alerta (ver Doran et 

al. 2001); como medidas de atenção sustentada/vigilância, foram utilizados os 

seguintes índices: o percentual de mudança no RT durante todo o teste (% da 

mudança) e o desvio padrão do RT (SD RT). Veja Basner e Dinges (2011) para 

detalhes sobre o teste e medidas. Não foi mensurado diâmetro pupilar durante esta 

tarefa dado que ela foi realizada com dispositivo portátil, padrão para o teste, e não 

no computador. 

 

Funções Executivas 

 

Tarefa Mais ou Menos (adaptado de Miyake et al. 2000): esta tarefa 

representa uma medida do domínio executivo de alternância. O teste é composto 

por três listas de números de dois dígitos (números de 10 a 99, aleatoriamente 

dispostos e sem repetição) apresentados na tela do computador. As duas primeiras 

listas são consideradas de baixa demanda cognitiva (listas controle) e contêm 15 

números cada. Na primeira lista, o voluntário é orientado a adicionar três aos 

números apresentados, e na segunda, subtrair três dos números que eram 

apresentados. As respostas eram dadas oralmente e a passagem para a próxima 

tela era feita pelo próprio participante por meio do teclado do computador. A terceira 

lista consiste no teste de alternância propriamente dito e é composta por 30 

números. Nesta etapa os sujeitos são instruídos a alternar entre somar e subtrair 

três (isto é, somar três ao primeiro número, subtrair três do segundo, e assim por 

diante). Todas as respostas foram anotadas pelo experimentador, bem como o 

tempo gasto na realização de cada uma das três tarefas. O desempenho dos 

voluntários foi avaliado pelo número de erros em cada etapa e o custo de 

alternância (CA = diferença entre o tempo para completar a terceira tarefa e a soma 
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das duas primeiras tarefas). Durante este teste solicitou-se que os participantes 

ficassem olhando para um ponto de fixação na tela de um computador para 

mensuração de diâmetro pupilar (ver detalhes a seguir). 

 

Paradigma de dupla tarefa (Baddeley et al. 1997): esta é uma tarefa de 

papel e lápis que envolve, ao mesmo tempo, uma tarefa visuoespacial (tarefa de 

percorrer percurso) e uma verbal (span de dígitos). A tarefa visuoespacial consiste 

em percorrer o mais rápido possível, com uma caneta, um percurso composto por 

uma sequência de  240 circunferências ligadas com traços que formam um caminho 

aleatório numa folha A3. A tarefa de span de dígitos consiste na repetição de 

sequências de dígitos apresentadas oralmente durante 90 s. O tamanho da 

sequência de dígitos apresentada é determinada pelo span de dígitos de cada 

participante (determinado pelo método proposto por Della Sala et al. 1995, isto é, 

para se ter um span de 6 os participantes deveriam repetir 5 dentre 6 sequências 

com 6 dígitos, e não apenas duas sequências como na tarefa span de dígitos 

clássica). A dupla tarefa propriamente dita consiste na execução simultânea destes 

dois testes, por 90 s. O desempenho na tarefa foi avaliado de acordo com a 

proposta de Baddeley e colaboradores (1997). Para a tarefa de span de dígitos as 

variáveis dependentes foram a proporção de repetições corretas de sequências de 

dígitos dividida pelo número de sequencias de dígitos repetidas para a tarefa única 

(ps) e tarefa dupla (pd). Para a tarefa vísuoespacial, as variáveis dependentes foram 

o número de círculos percorridos na tarefa única (ts) e na tarefa dupla (td). A perda 

proporcional do span de dígitos (PM) e da tarefa vísuoespacial (PT) no desempenho 

da tarefa dupla em relação à tarefa unitária foi calculada da seguinte forma: PM = ps 

- pd e PT=(ts-td)/ts. O custo de realizar duas tarefas ao mesmo tempo foi avaliado 

pela medida mu, que expressa a relação entre o desempenho na tarefa dupla e 

unitária numa porcentagem, considerando a contribuição das duas tarefas com o 

mesmo peso: mu = [1-(PM + PT)/2] x 100. Sendo assim, um escore de 100 indica 

que não houve prejuízo na realização das duas tarefas em relação ao desempenho 

nas tarefas isoladamente; escores de 90% indicam que houve perda de 10% da 

eficiência ao realizar as duas tarefas juntas em relação a separadamente. 

Por experiência anterior com esta tarefa, notou-se que a realização da tarefa 

visuoespacial única no início do teste melhorava o desempenho visuoespacial na 

dupla tarefa, possivelmente por um efeito de prática ou treino (veja também Sylwan 
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et al. 1999). Para minimizar a ocorrência deste fenômeno, que poderia mascarar um 

possível efeito dos tratamentos, metade dos participantes de cada grupo realizou 

primeiro a tarefa dupla e depois a tarefa visuoespacial única, ao passo que a outra 

metade realizou o teste na ordem contrária (primeiro as tarefas únicas e depois a 

dupla tarefa). O teste digit span unitário foi sempre realizado primeiro, já que na 

experiência de nosso laboratório não há indicação de treino para esta tarefa; 

embora Sylvan e colaboradores (1999) tenham notado alguns efeitos para este 

teste. Estes autores propuseram alterações da metodologia do teste que não 

seguimos, pois poderiam descaracterizar a tarefa já que não foram testadas em 

outras publicações. Ainda, de modo a assegurar que os voluntários interpretaram 

corretamente o que era pedido na tarefa visuoespacial, empregou-se um treino da 

mesma em folha A3.  

 

Tarefa do Zoológico (adaptado de Wilson et al. 1996): este teste avalia o 

domínio executivo de planejamento e faz parte da bateria de teste ecológica 

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome. Nesta tarefa os sujeitos 

recebem um mapa (em folha A4) de um jardim zoológico com locais e atrações 

conectadas por vias e um conjunto de instruções relacionadas aos lugares que eles 

devem visitar (por exemplo, casa do elefante, jaula do leão, etc.) e regras que eles 

devem obedecer (por exemplo, começar pela entrada e terminar em uma área de 

piquenique, usar algumas das vias ou trajetos designados apenas uma vez, etc.). O 

teste é dividido em duas sessões com alvos idênticos que envolvem uma visita a 

seis de 12 locais possíveis. A primeira sessão consiste em uma versão de alta 

demanda cognitiva em que as habilidades do planejamento dos participantes são 

testadas. São mensurados o tempo que os participantes levam para planejar a visita 

e também para executá-la, ou seja, fazer um traçado com caneta que corresponda à 

visita seguindo as regras propostas. Na segunda versão o participante é orientado a 

simplesmente seguir algumas instruções para alcançar objetivos definidos e não 

envolve planejamento algum; devem apenas seguir um percurso pré-estabelecido 

com a caneta. O desempenho na tarefa é avaliado pelo custo de planejamento, que 

é calculado pela diferença entre tempo gasto para realizar a tarefa de alta demanda 

(planejamento mais execução) e o tempo gasto para realizar a tarefa de baixa 

demanda (Allain et al. 2005). Também foram analisados os erros de execução (não 

obediências às regras) nas duas versões.  
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Fluência Verbal (Lezak 2004): este teste avalia o acesso à memória de 

longo prazo. Nela, o voluntário é instruído a falar em voz alta, durante um minuto, o 

maior número possível de palavras que se iniciem com uma dada letra (F e S: 

fluência fonêmica) ou que pertença a uma determinada categoria (animais 

quadrúpedes e instrumentos musicais: fluência semântica). Ainda, os participantes 

foram instruídos a não repetir palavras, usar nomes próprios ou variações 

morfológicas das palavras produzidas (ex. leão, leãozinho, etc.). As respostas foram 

gravadas, transcritas e os escores avaliados foram o número de palavras geradas 

ao longo do tempo (a cada 15 segundos) para fluência fonológica (F mais S) e 

fluência semântica (animais mais instrumentos). Também foram analisados os erros 

em cada uma das categorias. Durante esta tarefa os participantes foram instruídos a  

olhar para um ponto de fixação na tela de um computador para mensuração do 

diâmetro pupilar. 

 

Geração Aleatória de Números – RNG (Random Number Generation, 

Towse & Neil 1998): este teste avalia os domínios executivos de inibição e 

atualização seguindo Miyake e colaboradores (2000). Nesta tarefa o participante é 

instruído a gerar uma sequência aleatória de números durante 120 s (1dígito/s) 

usando números de 1 a 9. Para facilitar o entendimento do conceito de 

aleatoriedade as instruções deste teste foram traduzidas daquela que propõe a 

randomização com a analogia de tirar números de um chapéu, recolocá-los no 

chapéu e assim por diante, com ênfase na importância de manter a frequência das 

respostas (ex. Friedman & Miyake 2004). A sequência de números gerada foi 

anotada pelo experimentador e os escores finais foram calculados utilizando o 

software RGCalc6. Os índices de aleatoriedade aqui empregados como indicadores 

dos domínios atualização e inibição de respostas preponderantes carregam em 

fatores de forma semelhante nos trabalhos de Towse e Neil (1998), Miyake e 

colaboradores (2000) e Friedman e Miyake (2004), o que atenta que medem 

construtos similares. Considerou-se que houve efeito de tratamento quando o 

mesmo alterou significativamente pelo menos dois de três índices. Encontre uma 

explicação a seguir sobre o que cada domínio avalia com base em Towse e Neil 

(1998).  

                                                             
6 Disponível gratuitamente em http://www.lancs.ac.uk/staff/towse/rgcpage.html 
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O domínio executivo de inibição foi avaliado pelos valores de: 

 

 Turning Point Index (TPI): este índice avalia a regularidade da 

sequência de números gerada levando em conta séries ascendentes e 

descendentes. Por exemplo, na sequência “1, 5, 7, 4, 2” o dígito “7” 

representa um TPI, já que a partir dele a sequência passa a decrescer. 

Considera-se que o bom desempenho em aleatorizar esteja 

relacionado a valores de TPI iguais ou próximos de 100.  

 Runs: é um índice muito similar ao TPI e indica a variabilidade entre o 

tamanho de sequências ascendentes e descendentes. Maiores valores 

são relacionados a melhor desempenho. 

 Adjacency (A): esta medida corresponde à porcentagem de ocorrência 

de pares óbvios na sequência (por exemplo 1 seguido de 2, 5 seguido 

de 6, etc). Quanto menor o valor de A, melhor a aleatorização.  

 

O domínio executivo de atualização foi avaliado pelos seguintes índices:  

 

 Redundancy: este é um índice de redundância que reflete a frequência 

(em %) de uso de cada dígito ao longo do teste. Valores de R 

próximos de zero indicam menor redundância, ou seja, todos os dígitos 

possíveis foram igualmente gerados. 

 Coupon: este índice é calculado de acordo com o número de dígitos 

gerados antes de todas as possibilidades serem usadas (o número de 

dígitos ditos até que os números 1 a 9 tenham sido mencionados). O 

melhor desempenho na tarefa é relacionado a baixos valores de 

coupon (o escore 9 indicaria que todos o números foram mencionados 

a cada 9 dígitos gerados). 

 Mean Repetition Gap (Mean RG) esta é uma medida que avalia 

quantos dígitos são gerados até que um dado dígito seja repetido. Por 

exemplo, na sequência “3, 8, 5, 9, 3, 5, 7, 6” há dois gaps: um gap de 

quatro dígitos para o número “3” e um gap de três dígitos para o 

numero “5”. Logo, o MeanRG será igual a (4+3)/2=3,5. Considera-se 
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que o bom desempenho na tarefa seja relacionado a valores mais 

altos de MeanRG.  

 

Os índices Random Number Generation (RNG e RNG2) não são associados 

a um domínio especifico no trabalho de Miyake e colaboradores (2000), isto é, 

apresentam carga fatorial indistinta para os domínios de atualização e inibição. Por 

outro lado, nas análises de componentes principais realizadas por Towse e Neil 

(1998) estes índices se relacionam ao uso de respostas equipotentes (equality of 

response usage), o que corresponderia ao domínio de atualização, já que envolve 

atualização e monitoramento de elementos da memória operacional (ver Towse & 

Neil 1998). Visto que não há consenso sobre a natureza destes índices, no presente 

trabalho eles serão considerados medidas inespecíficas de funcionamento 

executivo. Em linhas gerais, o RNG e o RNG2 são calculados com base na 

frequência em que pares de números aparecem na sequência gerada. Enquanto o 

RNG é derivado da análise de pares adjacentes, o RNG2 é obtido a partir da análise 

de elementos intercalados ou matriciais (para detalhes ver  Towse & Neil 1998). Os 

escores destes índices variam de 0 a 1 e são considerados melhores atualizadores 

sujeitos com pontuação próxima de 0.  

Durante esta tarefa os participantes foram instruídos a ficar olhando para um 

ponto de fixação na tela do computador para a mensuração do diâmetro pupilar. 

Para avaliar esforço cognitivo e alerta fisiológico durante este teste, os valores de 

pupilometria, frequência cardíaca e condutância da pele durante a tarefa foram 

comparados com estes mesmos parâmetros durante uma tarefa controle 

considerada sem esforço cognitivo (contagem em voz alta de 1 a 9 a uma taxa de 

um dígito/segundo durante 120 segundos, com o olhar em um ponto de fixação). 

 

Avaliação de Metacognição: após a realização de cada tarefa, os 

voluntários recebiam uma folha com uma escala analógica de auto avaliação de seu 

desempenho. A escala tinha 100 mm e os extremos da linha representavam os 

extremos do desempenho (pior impossível ____ melhor impossível). Os sujeitos 

eram instruídos a fazer um traço vertical no ponto ao longo da reta que melhor 

correspondesse a como eles se sentiam em relação a seu desempenho na tarefa 

que acabara de executar.  
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3.1.4.5. Análise Estatística 

 

Para análise das características gerais da amostra e glicemia de jejum foram 

empregados Modelos Lineares Gerais (General Linear Models; GLM) com o fator 

grupo (jejum-placebo, jejum-cafeína, refeição-placebo e refeição-cafeína). A análise 

dos efeitos dos tratamentos foi realizada por meio de GLMs com os fatores cafeína 

(sim/não) e refeição (sim/não), seguidos de testes post-hoc de Tukey HSD. Para 

análise do teste de fluência fonológica foi incluído um fator de medidas repetidas 

relativo ao período do teste (15, 30, 45 e 60 segundos). Para a avaliação fisiológica 

pré e pós-tratamento acrescentou-se aos modelos o fator de medidas repetidas 

tempo (3 níveis: pré-tratamento; 45’ e 90’ pós-tratamento). Na análise dos índices 

de esforço cognitivo no RNG foi incluído o fator teste (baixa demanda cognitiva 

versus alta demanda cognitiva) como medida repetida. De modo a investigar os 

valores absolutos de aumento de esforço durante a tarefa foi empregada a 

avaliação da diferença entre escores, ou delta () entre as variáveis autonômicas na 

situação de alta demanda menos na de baixa demanda). O nível de significância 

adotado foi p≤0,05, porém foram listadas todas as análises com p≤0,10 (tratadas 

como tendência de efeito). Quando houver efeito de interação, não serão descritos 

os fatores de primeira ordem. Houve casos em que foram observados efeitos de 

interação para os quais não houve efeito na análise post hoc (ps>0,10). Esses 

casos não serão relatados. 

 O coeficiente de Pearson foi calculado para investigar correlações entre 

mudanças no alerta, vigilância, humor e as variáveis executivas que diferiram 

significativamente em resposta ao(s) tratamento(s). Este teste também foi 

empregado na investigação de possíveis correlações entre desempenho cognitivo e 

humor com as variáveis de consumo de cafeína dos sujeitos (consumo médio 

matinal, diário e semanal); bem como na investigação de possíveis correlações 

entre a metacognição e o desempenho nas tarefas. Para determinar qual teste os 

voluntários julgaram mais difícil foi realizada uma GLM com os fatores cafeína 

(sim/não), refeição (sim/não) e avaliação metacognitiva (diferentes testes). 

A magnitude das diferenças observadas foram calculadas por tamanhos de 

efeito (effect sizes; ver Snyder et al. 2005; Fredrickson et al. 2008) por meio da 

medida Hedges g (Durlak 2009) quando houve efeitos significativos ou próximos da 
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significância (p≤0,10). Por se tratar de uma manipulação com diferentes fatores e 

níveis, foram realizadas comparações de pares conforme proposto por Durlak 

(2009).  

Os valores de effect size foram interpretados segundo a proposta de Hedges 

(1981) segundo a qual valores de g superiores ou iguais a 0,8 representam tamanho 

de efeito grande; entre 0,79 e 0,5 efeito médio e menores que 0,5 representam um 

efeito baixo (Hedges 1981). Tamanhos de efeito considerados de relevância são 

médios e grandes (>0,5). 

 

3.1.5. Resultados 

 

3.1.5.1. Características gerais da amostra 

 

Dois participantes foram excluídos da amostra por apresentarem consumo 

semanal de cafeína muito inferior aos demais sujeitos. Desta forma, na analise final 

os grupos jejum-placebo e refeição-cafeína foram compostos por 15 sujeitos cada, e 

os grupos jejum-cafeína e refeição-placebo por 14 sujeitos cada. Os indivíduos 

incluídos no estudo não diferiram quanto aos seus dados sócio demográficos (idade, 

anos de escolaridade, índice de massa corpórea (IMC; peso/altura2), ansiedade 

traço e depressão, consumo de cafeína matinal, diário e semanal, dose de cafeína 

administrada no experimento, quoeficiente de inteligência estimado (QI) e glicemia 

capilar (ps>0,30; tabela 3.1). Desta forma, assume-se que os efeitos descritos a 

seguir resultam das manipulações experimentais, e não de características prévias.  
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Tabela 3.1: Características dos participantes (Média ± DP), por grupo  

  jejum-placebo jejum-cafeína refeição-placebo refeição-cafeína 

  (n=15) (n=14) (n=14) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Idade (anos) 25,20 ± 4,90 23,86 ± 3,42 24,86 ± 3,11 24,33 ± 2,77 

IMC (kg/m2) 23,00 ± 1,93 23,21 ± 1,78 24,16 ± 1,16 23,33 ± 1,80 

Beck (score) 3,07 ± 2,63 3,36 ± 2,62 3,00 ± 2,91 2,53 ± 2,92 

IDATE (score) 44,73 ± 2,15 46,50 ± 3,16 45,50 ± 2,68 45,73 ± 2,99 

Caf. Matinal (mg) 144,01 ± 87,10 127,13 ± 99,13 131,57 ± 71,91 123,68 ± 59,80 

Caf. Diária (mg) 378,15 ± 214,68 340,17 ± 234,95 299,22 ± 134,54 328,10 ± 194,27 

Caf. Semanal (mg) 2412±1451 2184±1437 2201±1404 2217±1675 

Glicose Jejum (mg/dL) 87,27 ± 6,31 90,71 ± 5,24 88,21 ± 6,61 89,47 ± 7,80 

QI (acertos) 9,60 ± 1,68 9,93 ± 1,33 9,57 ± 1,60 9,93 ± 1,67 

Obs.: IMC (índice de massa corporal); Beck (Escala Beck de Depressão,escores até 15 são considerados 
dentro da normalidade); IDATE (Inventário de Ansiedade Traço, escores etá 41 ± 11,5 estão dentro da 
normalidade); Caf (cafeína); QI (quoeficiente de inteligência não verbal estimado por Matrizes de Raven). 

 

 

3.1.5.2. Medidas fisiológicas em situação de repouso (sem realização de teste) 

 

Não foram observados efeitos da cafeína nos parâmetros avaliados nestas 

sessões. Os efeitos encontrados referem-se a alterações metabólicas decorrentes 

da ingesta alimentar e/ou efeitos circadianos e da bateria de testes em si. Estes 

efeitos serão brevemente descritos a seguir. A tabela 3.2 apresenta a média ± 

desvio padrão destas avaliações em todos os grupos.  

 

Glicose e Insulina  

  

Não foram observados efeitos de cafeína nas analises de glicemia e insulina. 

Foi encontrado um efeito de interação entre refeição e tempo na análise da glicemia 

capilar (F2,108=23,63; p≤0,001). Como esperado, os indivíduos alimentados 

apresentaram um aumento significativo da glicose nos 45 minutos pós-tratamento 

em relação ao pré-tratamento (0’) e 90 minutos pós tratamento (ps<0,001; gs≥0,92).  

Houve interação de tempo, refeição e cafeína (F2,106=3,23; p<0,05) na medida de 

insulina. No entanto, similarmente ao observado para a glicose, a análise a 

posteriori revelou que os níveis de insulina nos indivíduos alimentados foi maior na 



105 
 

 

segunda aferição (45’) em relação a sua insulina basal (0’) e na terceira aferição 

(ps≤0,05; gs≥1,53).  

 

Frequência Cardíaca  

 

Para a frequência cardíaca foi observado efeito de refeição (F2,54 = 4,86; p < 

0,05) e tempo (F2,108=3,0152; p=0,05). A análise a posteriori evidenciou que a 

frequência cardíaca foi maior nos grupos que comeram (ps≤0,05; gs≤0,57). Com 

relação ao tempo, independente da cafeína ou refeição, a frequência cardíaca foi 

significativamente mais elevada na segunda aferição (45’) em relação ao pré-

tratamento e à terceira aferição (gs≤0,30). É possível que esta observação seja 

reflexo de fenômenos circadianos ou mesmo da exposição à bateria de testes 

(embora esta aferição fosse feita na ausência de tarefas e esforço cognitivo).  

 

Condutância da Pele 

 

Para os níveis de condutância da pele houve uma interação de tempo, 

refeição e cafeína (F2, 108=3,17; p<0,05). No entanto, a análise a posteriori 

evidenciou tratar-se de um efeito de tempo, já que todos os grupos apresentaram 

maior condutância da pele aos 45’ e 90’ em relação à esta avaliação no pré-

tratamento (ps<0,05; gs≥0,94). 

 

Pupilometria 

 

Houve efeito de cafeína na pupilometria, sendo o diâmetro pupilar nos 

indivíduos que receberam cafeína maior que naqueles na condução placebo 

(F1,54=7,15; p<0,01). Como isto não interagiu com tempo este efeito foi devido a uma 

diferença basal entre grupos e não ao tratamento propriamente dito. Também foi 

verificado efeito de tempo (F2,108=4,81; p<0,01), com o diâmetro pupilar maior na 

aferição pré-tratamento em relação à segunda aferição (p<0,01).  
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Tabela 3.2: Variáveis fisiológicas (Média ± DP) durante o repouso (sem a execução de 
testes : 0'=pré-tratamento; 45'e 90' pós tratamento) e durante a realização do PVT e RNG, 

por grupo 

  jejum-placebo jejum-cafeína refeição-placebo refeição-cafeína 

  (n=15) (n=14) (n=14) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Glicose 0' (mg/dL) 86,27 ± 5,98 87,14 ± 6,38 90,14 ± 7,18 86,67 ± 6,86 

Glicose 45' (mg/dL) 85,27 ± 5,60 88,00 ± 6,47 103,07 ± 17,88 103,47 ± 18,11 

Glicose 90' (mg/dL) 88,07 ± 5,82 90,93 ± 7,77 87,29 ± 9,79 83,67 ± 15,26 

Insulina 0' (mU/L) 4,71 ± 1,57 4,86 ± 1,12 6,71 ± 2,57 6,86 ± 4,24 

Insulina 45' (mU/L) 4,54 ± 1,84 4,27 ± 1,07 39,07 ± 15,54 52,66 ± 31,64 

Insulina 90' (mU/L) 4,93 ± 1,89 5,06 ± 1,41 14,04 ± 6,99 14,93 ± 12,56 

FC 0' (bpm) 64,17 ± 10,34 71,17 ± 8,18 71,58 ± 9,90 70,77 ± 13,18 

FC 45' (bpm) 71,09 ± 13,24 68,31 ± 9,22 75,83 ± 9,80 78,08 ± 19,43 

FC 90' (bpm) 70,38 ± 11,73 67,21 ± 9,18 75,46 ± 14,77 76,91 ± 11,42 

GSR 0' (µs) 5,73 ± 10,31 3,54 ± 1,47 3,31 ± 2,35 3,35 ± 2,37 

GSR 45' (µs) 10,19 ± 11,39 7,52 ± 2,36 6,25 ± 2,40 8,16 ± 3,36 

GSR 90' (µs) 8,20 ± 6,09 7,06 ± 2,32 6,46 ± 3,08 6,21 ± 3,51 

Pupila 0' (mm) 3,71 ± 0,42 3,99 ± 0,50 3,77 ± 0,40 4,03 ± 0,43 

Pupila 45' (mm) 3,62 ± 0,42 3,91 ± 0,34 3,69 ± 0,38 3,87 ± 0,33 

Pupila 90' (mm) 3,74 ± 0,39 3,95 ± 0,36 3,66 ± 0,36 3,96 ± 0,35 

PVT FC (bpm) 68,50 ± 8,61 69,36 ± 10,34 78,75 ± 12,83 75,31 ± 11,47 

PVT GSR (µs) 10,31 ± 13,81 7,28 ± 2,51 6,30 ± 2,88 7,21 ± 4,29 

RNG/TC FC (bpm)  68,75 ± 8,30 72,50 ± 17,21 76,70 ± 9,73 72,86 ± 6,33 

RNG/AD FC (bpm) 69,88 ± 9,14 77,08 ± 14,43 74,80 ± 9,65 73,14 ± 4,72 

RNG/TC GSR (µs) 6,49 ± 2,24 7,31 ± 2,19 6,63 ± 2,40 5,38 ± 2,92 

RNG/AD GSR (µs) 7,27 ± 2,19 7,58 ± 2,35 6,93 ± 2,48 5,53 ± 3,02 

RNG/TC Pupila (mm) 3,89 ± 0,47 4,05 ± 0,46 3,76 ± 0,47 4,00 ± 0,58 

RNG/AD Pupila (mm) 4,39 ± 0,47 4,21 ± 0,42 4,10 ± 0,51 4,36 ± 0,67 

Obs.: FC=frequência cardíaca; BPM=batimentos por minuto; GSR=Galvanic Skin Response/condutância 
da pele; PVT = Teste Psicomotor de Vigilância; RNG = Geração Aleatória de Números; TC=tarefa 
controle (contar de 1-9); AD=alta demanda cognitiva (gerar números aleatóriamente). 

 

 

3.1.5.3. Humor e sintomas somáticos  

 

Os valores de média ± desvio padrão por grupo nas variáveis analisadas nas 

escalas empregadas encontram-se nas tabelas 3.3, 3.4 e 3.5.  Não foram 

observados efeitos dos tratamentos em nenhum dos fatores das escalas VAMS e 

POMS (ps≥0,17). Independente da presença de refeição, os participantes tratados 

com cafeína relataram menor sensação de cansaço físico na escala BSS 

(F1,54=6,00; p<0,05; g=0,64; figura 3.2) e tendência de menor relato de sensação de 
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fraqueza (F1,54=3,14; p=0,08; g=0,45), aumento de salivação (F1,54=3,42; p=0,06; 

g=0,48) e de sudorese (F1,54=3,48; p=0,06; g=0,48). Os participantes não foram 

capazes de distinguir se haviam consumido placebo ou cafeína (efeito de cafeína: 

F1,54=2,75; p=0,10; efeito de refeição e interação p> 0,15). 

 

 

 

Figura 3.2: Sensação de Cansaço Físico (escala BSS). Valores variam de 0 (nenhum sintoma) a 
100 (máximo do sintoma). Cafeína > Placebo (p<0,05).  
 

 

 

Tabela 3.3: Escores de avaliação de humor (Média ± DP) na escala POMS 
(Profile of Mood States), por grupo 

  jejum-placebo jejum-cafeína refeição-placebo refeição-cafeína 

  (n=15) (n=14) (n=14) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Tensão 9,33 ± 3,27 8,64 ± 5,56 8,29 ± 4,10 6,60 ± 4,10 

Depressão 3,07 ± 3,86 3,43 ± 5,09 3,14 ± 4,75 1,73 ± 3,01 

Raiva 4,00 ± 3,32 3,71 ± 3,56 4,21 ± 3,21 1,80 ± 1,66 

Vigor 18,13 ± 4,55 19,36 ± 4,55 18,14 ± 6,27 17,20 ± 5,13 

Fadiga 5,67 ± 3,94 4,14 ± 3,88 5,36 ± 3,91 4,40 ± 5,23 

Confusão 4,07 ± 2,46 4,43 ± 3,72 3,64 ± 2,31 3,93 ± 2,94 

Total 108,00 ± 13,10 105,00 ± 21,10 106,50 ± 16,86 101,27 ± 16,55 

Obs: Maiores escores indicam maior sintoma; Total = alteração de humor total.  
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Tabela 3.4: Média ± DP da avalição de humor (mm) nas escalas visuais 

analógicas de humor (VAMS, Visual-Analogue Mood Scales), por grupo 

  
jejum-

placebo 
jejum- 
cafeína 

refeição-
placebo 

refeição-
cafeína 

  (n=15) (n=14) (n=14) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Alerta-Sonolento 61,60 ± 28,14 76,07 ± 22,51 61,93 ± 21,99 68,80 ± 26,31 

Calmo-Agitado 75,13 ± 27,83 76,21 ± 24,90 70,36 ± 29,20 73,00 ± 22,99 

Forte-Fraco 72,53 ± 23,84 80,36 ± 20,14 80,71 ± 13,60 78,87 ± 18,17 

Confuso-Ideias 
Claras 

18,67 ± 21,55 14,79 ± 16,81 18,57 ± 21,42 8,87 ± 10,53 

Ágil-Desajeitado 67,40 ± 22,69 78,00 ± 25,33 74,86 ± 19,74 74,40 ± 20,76 

Apático-Dinâmico 27,07 ± 26,81 25,21 ± 20,54 20,00 ± 15,62 14,53 ± 11,25 

Satisfeito-
Insatisfeito 

79,33 ± 22,59 86,14 ± 13,21 82,50 ± 23,63 88,07 ± 14,31 

Preocupado-
Tranquilo  

34,27 ± 24,69 21,79 ± 21,74 20,00 ± 22,51 11,67 ± 20,93 

Raciocínio Difícil - 
Perspicaz 

30,47 ± 20,05 19,71 ± 17,49 25,64 ± 18,16 21,80 ± 14,08 

Tenso-Relaxado 29,47 ± 19,70 17,71 ± 21,02 21,64 ± 22,68 23,33 ± 22,73 

Atento-Distraído 74,87 ± 24,56 78,64 ± 23,07 74,21 ± 18,79 65,00 ± 29,71 

Incompetente-
Competente 

26,67 ± 23,62 16,57 ± 18,67 10,64 ± 10,77 20,27 ± 24,71 

Alegre-Triste 78,60 ± 20,23 84,57 ± 16,77 86,57 ± 15,21 79,47 ± 28,36 

Hostil-Amistoso 17,53 ± 16,90 9,36 ± 11,89 6,00 ± 7,95 13,07 ± 25,27 

Interessado-
Desinteressado 

85,00 ± 12,77 85,71 ± 21,43 93,71 ± 9,39 77,07 ± 27,48 

Retraído-Sociável 20,80 ± 22,81 18,57 ± 27,78 9,14 ± 16,30 19,47 ± 26,63 

Placebo-Droga 60,73 ± 29,14 42,86 ± 31,55 59,64 ± 32,68 49,20 ± 33,35 

Obs.: Valores variam de 0 a 100, valores menores indicam estado de humor mais 
próximo do primeiro adjetivo, valores mais altos se relacionam com o segundo adjetivo. 
Placebo x droga indica a percepção do voluntário sobre qual tratamento ingeriu.  
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Tabela 3.5: Média ± DP da avaliação de sintomas somáticos (mm) na 
escala BSS (Bodily Symptons Scale), por grupo 

  
jejum-

placebo 
jejum- 
cafeína 

refeição-
placebo 

refeição-
cafeína 

  (n=15) (n=14) (n=14) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Cansaço 77,27 ± 28,02 86,64 ± 13,15 70,29 ± 22,11 87,27 ± 14,70 

Cefaleia 93,20 ± 16,62 97,14 ± 5,88 94,79 ± 15,80 99,20 ± 2,83 

Tontura 97,27 ± 5,43 99,57 ± 0,85 99,50 ± 1,61 96,60 ± 8,25 

Tremor 97,00 ± 3,76 94,71 ± 7,77 95,36 ± 8,00 96,67 ± 5,55 

Fraqueza  94,60 ± 7,37 95,57 ± 8,60 89,57 ± 14,48 97,33 ± 4,64 

Tensão Muscular 88,33 ± 11,84 92,93 ± 9,56 95,57 ± 5,47 88,53 ± 15,39 

Náusea 98,67 ± 2,79 98,93 ± 2,20 98,29 ± 6,41 98,93 ± 2,49 

Salivação  63,53 ± 16,59 55,64 ± 19,21 63,29 ± 21,12 54,00 ± 13,09 

Suor  94,47 ± 15,69 90,00 ± 17,88 97,07 ± 5,00 85,13 ± 22,64 

Visão Turva 87,87 ± 16,59 88,36 ± 17,35 85,71 ± 22,02 87,53 ± 16,60 

Palpitação 96,80 ± 7,52 93,43 ± 10,60 96,07 ± 8,80 90,20 ± 15,64 

Dificuldade 
Respirar 

97,47 ± 6,94 96,36 ± 6,11 96,57 ± 7,02 96,00 ± 8,15 

Dificuldade 
Caminhar 

99,53 ± 1,30 99,14 ± 1,99 93,93 ± 18,85 99,33 ± 2,09 

Irritação 94,33 ± 10,03 95,07 ± 7,45 94,86 ± 8,37 97,20 ± 5,73 

Sintomas de 
Gripe 

87,13 ± 19,74 85,79 ± 26,55 93,71 ± 10,31 93,93 ± 16,42 

Urgência Urinar 14,80 ± 26,85 5,79 ± 7,37 12,79 ± 24,66 7,27 ± 12,84 

Urgência Defecar 8,40 ± 24,78 1,29 ± 2,81 7,86 ± 24,63 1,27 ± 3,94 

Obs.: Valores variam de 0 (máximo do sintoma) a 100 (nenhum sintoma, reflete a 
normalidade), exceto na escala de salivação (0=salivação extrema e 100=boca seca) 
e visão turva (0=visão muito turva e 100= visão muito clara).  

 

 

3.1.5.4. Medidas de atenção, funções executivas e esforço cognitivo 

 

 A tabela 3.6 apresenta a média ± desvio padrão, por grupo, do desempenho 

em todas as variáveis atencionais e de avaliação executiva. A média e desvio 

padrão das variáveis de esforço cognitivo durante as tarefas em que foram 

observados efeitos de tratamento podem ser observados na tabela 3.2 (acima).  
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Tabela 3.6: Média ± DP do desempenho em todos os testes atencionais e executivos, 

por grupo  

  Domínio 
Cognitivo 

jejum-
placebo 

jejum-cafeína 
refeição-
placebo 

refeição-
cafeína 

  (n=15) (n=14) (n=14) (n=15) 

PVT           

Média RT (ms) atenção/ 
psicomotor 253,42 ± 34,05 230,99 ± 16,45 243,51 ± 20,65 239,41 ± 20,69 

Lapsos (nº) vigilância 1,82 ± 1,27 1,40 ± 0,66 1,76 ± 0,81 1,38 ± 0,65 

SD RT (ms) vigilância 54,99 ± 25,22 40,57 ± 12,64 50,34 ± 11,48 42,07 ± 13,89 

% Mudança (%) vigilância -14,34 ± 10,74 -3,29 ± 9,41 -6,40 ± 12,16 -3,43 ± 6,91 

            

Planejamento (s) planejamento 137,20 ± 87,90 126,36 ± 40,10 99,29 ± 22,80 112,80 ± 48,47 

Dupla Tarefa 
(MU, %) dupla tarefa 84,29 ± 18,09 84,11 ± 11,27 82,42 ± 14,52 83,09 ± 11,47 

Alternância (s) alternância -17,60 ± 10,76 -13,79 ± 11,14 -15,57 ± 27,00 -17,40 ± 15,69 

            

Fluência (nº)           

Fonológica (total) 

Acesso à 
MLP 

22,33 ± 8,91 28,43 ± 4,55 26,29 ± 7,91 25,53 ± 5,48 

Erros/Repetições   2,93 ± 2,99 1,57 ± 1,40 2,14 ± 2,14 1,53 ± 0,92 

Semântica (total) 33,13 ± 7,08 34,21 ± 6,09 34,14 ± 9,96 32,27 ± 8,91 

Erros/Repetições  0,33 ± 0,62 0,50 ± 0,94 0,71 ± 0,91 0,40 ± 0,74 

            

RNG           

Redundancy  atualização 1,77 ± 1,61 0,95 ± 0,51 2,26 ± 1,48 1,43 ± 0,90 

Coupon  atualização 15,96 ± 6,34 15,94 ± 2,53 20,24 ± 6,12 17,91 ± 3,08 

Mean RG atualização 8,66 ± 0,33 8,79 ± 0,18 8,58 ± 0,29 8,73 ± 0,10 

TPI  inibição 92,82 ± 17,93 95,64 ± 13,69 96,59 ± 17,32 100,63 ± 15,30 

Runs inibição 1,04 ± 0,52 1,01 ± 0,51 0,93 ± 0,39 0,89 ± 0,50 

Adjacency inibição 25,01 ± 13,17 25,18 ± 10,13 22,60 ± 8,12 23,27 ± 10,60 

RNG executivo 
inespecífico 

0,38 ± 0,03 0,35 ± 0,03 0,36 ± 0,04 0,35 ± 0,05 

RNG2 0,33 ± 0,03 0,31 ± 0,01 0,34 ± 0,04 0,31 ± 0,02 

Obs.: PVT (Teste Psicomotor de Vigilância);  RT (tempo de reação); SD RT: desvio padrão do  RT; 
% Mudança: mudança na reta de regressão do RT ao longo do teste; Lapsos: RT>500 ms; 
Planejamento: diferença do tempo (s) gasto na versão de alta demanda em relação à versão de 
baixa demanda; MU: índice de custo de performance em dupla tarefa em relação à tarefa individual; 
Alernância: tempo (s) para realizar a tarefa de alternar menos a soma das tarefas controle; Fluência 
Fonológica (S+F) e Fluência Semântica (animais quadrúpedes+instrumentos musicais): número de 
palavras geradas no testes de fluência verbal por períodos (a cada 15 s) e o total (60 s) e erros 
(repetições de palavras e desvios das regras), MLP=memória de longo prazo; RNG (Geração 
Aleatória de Números), detalhes sobre os índices do RNG na seção métodos.   
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3.1.5.5. Atenção/Vigilância 

 

O tratamento com cafeína foi relacionado a um melhor desempenho 

psicomotor e estabilidade do alerta no PVT (figura 3.3), evidenciados pelo menor 

tempo de reação (“Mean RT”; F1,54=4,39; p<0,05; g=0,53), menor desvio padrão do 

tempo de reação (SD RT; F1,54=6,53; p<0,05; g=0,68) e tendência de menor número 

de lapsos (F1,54=2,91; p=0,09; g=0,45). A cafeína também melhorou 

significativamente os índices de atenção sustentada, percentual de mudança 

(F1,54=7,16; p<0,01; g=0,70). Estes efeitos foram independentes da presença de 

refeição ou jejum. Não foram observados efeitos de cafeína, refeição ou interação 

nos parâmetros fisiológicos mensurados durante a execução do PVT (ps≥0,17).  

 



112 
 

 

 

Figura 3.3: Medidas de Atenção no Teste  Psicomotor de Vigilância (PVT). A) RT=tempo de 
reação. Cafeína<Placebo (p<0,05). B) DP = desvio padrão do tempo de reação. . Cafeína<Placebo 
(p<0,05). C) Lapsos = RT<500 ms. . Cafeína<Placebo (p=0,09). D) % de mudança: mudança na reta 
de regressão do RT ao longo do teste. Cafeína<Placebo (p<0,05). A, B e C são índices que indicam 
melhor desempenho psicomotor e estabilidade do alerta; D é relacionado ao aumento da 
vigilância/atenção sustentada.  
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3.1.5.6. Funções executivas 

 

Planejamento 

 

Não houve efeito de cafeína, tampouco interação com refeição, mas os 

participantes na condição refeição apresentaram uma tendência de menor custo de 

planejamento em comparação com aqueles que permaneceram em jejum (F1,54= 

3,07; p= 0,08; g=0,50). 

  

Fluência Verbal 

 

Houve um efeito de interação entre cafeína, refeição e tempo (F3,162=2,59; 

p=0,05) no teste de fluência fonológica (figura 3.4). No entanto, a análise do post 

hoc evidenciou que este efeito foi relacionado somente ao período do teste, tendo 

todos os grupos falado mais palavras nos primeiros 15 s do que nos demais 

intervalos do teste (todos os valores de p≤0.04).   

 

 

 

Figura 3.4: Número de Palavras Geradas no Teste de Fluência Verbal Fonológica (F,S). 
Primeiros 15 segundos > todos os demais períodos em todos os grupos (p<0,05).  
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Inibição/Atualização  

 

Foram excluídos desta análise sete sujeitos que geraram menos que 100 

dígitos no RNG (dois do grupo jejum-placebo; um do grupo jejum-cafeína e quatro 

do grupo refeição-cafeína). Esta medida foi tomada porque mudanças na frequência 

da geração de números podem comprometer os escores avaliados (ver Towse & 

Cheshire 2007). Sendo assim, as análises aqui apresentadas dizem respeito a 51 

voluntários, distribuídos da seguinte forma nos grupos experimentais: jejum-placebo 

e jejum-cafeína tiveram 13 voluntários cada; refeição-placebo teve 14 voluntários, e 

refeição-cafeína, 11 voluntários.  

 Independente da refeição, o tratamento com cafeína foi associado a melhor 

desempenho no domínio de atualização (figura 3.5) evidenciados pelos índices 

mean repetition gap (F1,47=4,13; p<0,05; g=0,55) e redundancy (F1,47=5,70; p<0,05; 

g=0,67). A cafeína também eliciou melhores escores em índices considerados 

inespecíficos (figura 3.5), RNG2 (F1,47=11,79; p<0,01; g=0,86) e RNG (tendência: 

F1,47=2,87; p=0,09; g=0,45). 
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Figura 3.5: Índices de Aleatoriedade no Teste de Geração Aleatória de Números (RNG). A e B 
são índices de atualização. Cafeína teve melhor desempenho em relação ao placebo (p<0,05). B e 
C são índices de alteração executiva inespecífica. B) Cafeína tendeu a ter melhor desempenho em 
relação ao placebo (p=0,9). C) Cafeína<Placebo, ou seja, cafeína teve melhor desempenho 
(p<0,01).  
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Conforme observado na figura 3.6, efeito de demanda cognitiva foram 

observados para o diâmetro pupilar (F1,47=68,31; p<0,01; g=0,95) e a condutância 

da pele (F1,47=37,95; p<0,001; g=0,80), medidas que se mostraram sensíveis à 

demanda cognitiva da tarefa em relação à situação controle, ou seja, houve 

aumento em relação à tarefa de contar de 1 a 9. Por ouro lado, a frequência 

cardíaca não diferiu significativamente entre as situações controle e teste 

(F1,47=0,16; p>0,60 ).  

 

 

 

Figura 3.6: Variáveis Fisiológicas investigadas durante o teste Geração Aleatória de Números 
(RNG).  *≠ tarefa controle (1-9); p<0,05.  
 

 

Foi também observado um efeito de interação de tipo de teste (contar de 1-9 

ou teste de alta demanda), refeição e cafeína no diâmetro da pupila (F1,47=4,25; 

p<0,05). A análise a posteriori evidenciou que o diâmetro da pupila foi 

significativamente maior durante a tarefa com maior esforço cognitivo em relação à 

tarefa basal (figura 3.7) nos grupos jejum-placebo (p<0,001; g=0,90), refeição 

placebo (p<0,05; g=0,70) e refeição-cafeína (p< 0,01; g=0,60), mas não no grupo 

jejum-cafeína (p>0,4). O delta (medida da pupila na tarefa de alta demanda menos a 

medida da pupila na tarefa controle) mostrou interação de cafeína e refeição 

(F1,47=4,25; p<0,05). A análise post hoc mostrou que o delta foi menor no grupo 
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jejum-cafeína em relação ao grupo jejum-placebo (p<0,05; g=0,87); nenhuma outra 

diferença foi encontrada (ps>0,40).  

Com relação à condutância da pele, a análise principal indicou uma tendência 

de efeito de interação entre demanda cognitiva, cafeína e refeição (F1,47=3,31 

p=0,07). A análise a posteriori indicou que somente no grupo jejum-placebo houve 

diferença significativa entre a condutância da pele na tarefa controle e na tarefa de 

alta demanda cognitiva (p<0,01;g=0,19). Similarmente, a análise do delta da 

condutância da pele mostrou uma tendência de interação entre cafeína e refeição 

(F1,47=3,31; p=0,07). A análise post hoc mostrou que o delta foi significativamente 

maior no grupo jejum-placebo em relação aos demais grupos (ps<0,01). 

 

 

 

Figura 3.7: Pupilometria no teste Geração Aleatória de Números (RNG). A1) 1-9 = tarefa 
controle; RNG = tarefa de alta demanda cognitiva. * ≠ no diâmetro pupilar entre uma tarefa e outra. 

A2) = diâmetro da pupila na tarefa de alta demanda (RNG) menos diâmetro da pupila na tarefa 
controle.Cafeína-jejum<PlaceboJejum. 
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atualização não há indicação consistente de que este domínio seja piorado pela 

alimentação. 

 

 

Figura 3.8: Índice Coupon do teste Geração Aleatória de Números (RNG). Refeição>Jejum 
(p<0,05). Índices de coupon mais altos indicam pior desempenho em atualizar.  

 

 

Metacognição 
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placebo e jejum, respectivamente.  
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Tabela 3.7: Média ± DP da avaliação de metacognição (mm) para cada um dos 
testes, por grupo 

  jejum-placebo jejum-cafeína refeição-placebo refeição-cafeína 

  (n=15) (n=14) (n=14) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

PVT 65,53 ± 14,25 66,57 ± 15,65 67,36 ± 15,45 70,60 ± 18,35 

Zoológico 85,36 ± 17,85 77,43 ± 21,95 78,07 ± 18,74 60,73 ± 22,98 

Dupla Tarefa 63,33 ± 27,56 72,50 ± 20,73 70,43 ± 16,83 61,47 ± 21,24 

Fluência Verbal 39,20 ± 25,17 54,79 ± 23,32 46,86 ± 22,04 44,13 ± 18,38 

Mais ou Menos 71,73 ± 20,70 72,29 ± 13,88 62,14 ± 26,52 72,60 ± 14,69 

RNG 61,67 ± 28,80 73,57 ± 17,22 65,43 ± 26,90 64,40 ± 20,80 

Obs.: Valores variam de 0 (pior performance) a 100 (melhor performance).  

 

 

A comparação da metacognição entre os diferentes testes (ou seja, se os 

testes em si tiveram algum efeito na auto percepção de desempenho) não mostrou 

nenhum efeito de interação, cafeína e refeição (ps≤0,15). No entanto, como pode 

ser observado na figura 3.9, houve um efeito de teste (F5,265=15,06; p<0,0001) que 

evidenciou que na tarefa de fluência verbal os sujeitos perceberam um pior 

desempenho (ps<0,0001; gs1,14). 

 

 

 

Figura 3.9: Avaliação de Metacognição. Valores variam de 0 (pior desempenho) a 100 (melhor 
desempenho). Fluência verbal < demais testes (p<0,05).   
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3.1.5.7. Correlações entre avaliação executiva e avaliações de humor, 

desempenho psicomotor, vigilância e consumo de cafeína 

 

Não foram observadas correlações lineares entre os índices de atualização 

(os únicos significativamente afetados pela cafeína) e as variáveis do PVT e escala 

analógica de fadiga (ps>0,14; -0,26≥r ≤0,22). O desempenho executivo (atualização) 

também não se correlacionou linearmente com a dose de cafeína administrada, o 

consumo de cafeína diário, semanal ou matinal dos voluntários (ps>0,12;  -0,09 ≥ r ≤ 

0,20) e o desempenho nas variáveis do PVT (ps>0,13;  -0,22 ≥ r ≤ 0,03).  

 

3.1.6. Discussão do Estudo 2A 

 

Os resultados deste experimento corroboram nossa hipótese de que a 

administração aguda de doses de cafeína ajustadas individualmente de acordo com 

o relato de consumo dos voluntários tem efeitos positivos na cognição.  Estes 

efeitos foram observados no desempenho psicomotor, na vigilância, no 

funcionamento executivo e numa escala subjetiva de fadiga. O domínio executivo 

beneficiado pela administração de cafeína foi a atualização.  Embora os resultados 

relativos à redução no tempo de reação e melhora na vigilância já tenham sido 

amplamente descritos na literatura (ver Einöther & Giesbrecht 2013 para uma 

revisão recente), está é a primeira demonstração da ocorrência destes efeitos em 

resposta à administração de doses de cafeína que mimetizam aquelas 

habitualmente ingeridas pelos voluntários no horário do dia em que os testes foram 

realizados. Contrariamente à nossa hipótese inicial, estes efeitos ocorreram 

independentemente da presença de uma fonte energética e não parecem ser 

relacionados à reversão de abstinência à cafeína ou aos efeitos desta droga no 

controle glicêmico. Devido ao grande número de variáveis investigadas, a discussão 

será focada nas medidas alteradas significativamente pelo tratamento com cafeína e 

que refletiram tamanhos de efeito médio ou grande (g>0,05).  

Embora os efeitos da cafeína sobre a cognição sejam alvo de estudos há 

várias décadas, evidências sobre os efeitos desta droga no funcionamento 

executivo ainda são escassas e inespecíficas quanto aos domínios investigados. Os 

dados aqui apresentados demonstraram que a cafeína teve um efeito específico 

sobre o domínio de atualização, avaliado por escores específicos da tarefa de 
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geração aleatória de números (ver Miyake et al. 2000; Towse & Neil 1998). Visto 

que o objetivo desta tarefa é criar uma sequência numérica aleatória utilizando um 

universo limitado de opções (números de 1-9), é necessário que o voluntário 

monitore e atualize em tempo real os números que acabou de dizer, de modo a 

manter a aleatoriedade da sequência (ver Towse & Neil 1998; Miyake et al. 2000). 

Os resultados do presente estudo estão de acordo com os achados de 

Koppelstaetter e colaboradores (2008), que verificaram que a administração aguda 

de uma dose moderada de cafeína (100 mg) foi relacionada a uma maior ativação 

de áreas corticais relacionadas à atualização (ver Braver et al. 1997; Jonides et  al. 

1998; Schumacher et al. 1996) durante a execução de uma tarefa de atualização do 

tipo n-back. Diferentemente do presente trabalho, porém, Koppelstaetter e 

colaboradores não relatam um melhor desempenho na tarefa, possivelmente porque 

este esteve próximo do efeito teto (cerca de 95% de acertos) independentemente do 

grupo (placebo ou cafeína). É possível também  que o teste geração aleatória de 

números seja mais sensível à cafeína do que o teste n-back. 

Dos parâmetros fisiológicos avaliados durante a tarefa de geração aleatória 

de números, tanto o diâmetro da pupila quanto a condutância da pele mostraram-se 

sensíveis à demanda cognitiva envolvida na tarefa quando comparadas a uma 

situação controle, o que evidência tanto a validade do emprego dessas variáveis 

como medidas de esforço cognitivo quanto a dificuldade inerente à tarefa. Ainda, a 

análise da pupilometria durante a realização do teste geração aleatória de números 

mostrou que a melhora ocasionada pela cafeína nos índices de atualização aqui 

relatada não foi relacionada a um maior empenho ou esforço cognitivo por parte dos 

voluntários; ao contrário, em um grupo tratado com esta substância (jejum-cafeína) 

o diâmetro da pupila foi indiferenciado do mensurado na tarefa controle de 

contagem de 1 a 9.  

Acredita-se que esta seja a primeira investigação dos efeitos da cafeína na 

pupilometria durante a execução de tarefas cognitivas. Dentre as hipóteses 

candidatas a explicar este achado, seria possível supor que a cafeína diminuiu a 

percepção da dificuldade do teste pelos voluntários do grupo jejum-cafeína. No 

entanto, a análise da escala de metacognição empregada imediatamente após esta 

tarefa não diferiu quanto aos tratamentos ou grupos, o que indica que se o teste 

pareceu “mais fácil” para estes sujeitos, a escala não foi sensível o suficiente para 

detectar. Ainda, este achado contradiz a hipótese de que similarmente a outras 
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substâncias moduladoras da atividade dopaminérgica, a cafeína tornaria os sujeitos 

mais dispostos a se esforçar na tarefa (ver Wardle et al. 2012), já que um aumento 

no esforço seria acompanhado do aumento no diâmetro pupilar (Beatty 1982; 

Cacioppo et al. 2007; Laeng et al. 2012). Portanto, sugere-se que a cafeína de fato 

facilite processos executivos de atualização, que este efeito não é secundário ao 

aumento de esforço cognitivo que poderia resultar de um aumento da motivação ou 

alteração da avaliação subjetiva da dificuldade da tarefa, ambos induzidos por esta 

substância.  

Como observado no estudo 1 (capítulo 2) uma das motivações para o 

consumo de cafeína é relacionada a seus efeitos estimulantes, que potencialmente 

podem modular o julgamento do indivíduo quanto ao seu desempenho e capacidade 

cognitiva (ver Kelemen & Creeley 2001; 2003). Neste sentido, uma das hipóteses do 

presente trabalho era de que a cafeína poderia afetar a metacognição ao alterar a 

percepção dos voluntários quanto ao seu desempenho nas tarefas realizadas. 

Corroborando estudos anteriores (Kelemen & Creeley 2001; 2003; Wardle et al. 

2012), este fato não foi confirmado no presente estudo, já que não houve efeitos de 

cafeína na metacognição. É possível, no entanto, que a ausência de efeitos da 

cafeína na avaliação de metacognição se dê em função do veículo pelo qual a 

cafeína foi administrada. Tanto no presente trabalho quanto nas investigações 

acima citadas (Kelemen & Creeley 2001; 2003; Wardle et al. 2012) foram 

empregadas cápsulas de cafeína (ou placebo), e isto difere grandemente da forma 

como a cafeína é consumida em situações cotidianas.  

Outra habilidade que seria útil na tarefa geração aleatória de números é a 

inibição de respostas preponderantes, ou seja, a inibição de dizer números em 

ordem crescente ou decrescente, números pares e impares, ou qualquer outro tipo 

de sequência “óbvia” (ver Miyake et al. 2000; Towse & Neil 1998). Todavia, 

observamos que a cafeína não afetou esta habilidade. Independente do modelo 

teórico adotado, o domínio executivo mais investigado na literatura de cafeína é a 

inibição (ver Einöther & Giesbrecht 2013). Apesar de já terem sido relatados efeitos 

benéficos da cafeína em testes considerados de controle inibitório (ex.: Smith et al. 

2003), a forma como estes autores trataram seus resultados não permite inferir se a 

melhora no desempenho foi de fato por um melhor controle inibitório ou se refletiu 

apenas uma diminuição no tempo de reação dos voluntários, o que é um efeito 

amplamente observado para cafeína. Por outro lado, a ausência de efeitos da 
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cafeína sobre a inibição foi demonstrada por diversos outros estudos (Edwards et al. 

1996; Tieges et al. 2009; Dixit et al. 2012). O estudo de Tieges e colaboradores, por 

exemplo, estudou os efeitos agudos de doses de cafeína semelhantes às aqui 

empregadas (3 mg/kg  210 mg) em três tarefas comumente empregadas na 

avaliação do controle inibitório (Continuous Performance Test; Stop Task e Flanker 

Task) e concluiu que a cafeína não modula o controle inibitório (Tieges et al. 2009).     

Com relação aos demais domínios executivos investigados, não foram 

encontrados efeitos significativos após a administração da cafeína. Embora essa 

ausência de efeitos confirme achados anteriores sobre a fluência verbal (Franks et 

al. 1975), os outros domínios explorados no presente trabalho ou não foram 

investigados (como é o caso do planejamento, por exemplo) ou, novamente,  

apresentam resultados contraditórios e de difícil comparação (ver Einöther & 

Giesbrecht 2013). Tieges e colaboradores (2006, 2007), por exemplo, sugerem que 

a cafeína beneficiaria o desempenho em uma tarefa de alternância. Porém, como 

discutido pelos próprios autores, embora a execução da tarefa empregada exija que 

os voluntários alternem entre dois ou mais paradigmas, há interferência significativa 

de processos relacionados à inibição ou atualização (ver Tieges et al. 2006; 2007). 

Mais especificamente, na publicação de 2007 estes autores sugerem que muito 

mais do que qualquer efeito executivo, os resultados observados em seu estudo 

refletiam um efeito benéfico da cafeína nos processos antecipatórios relacionados à 

tarefa, ou seja, os voluntários estavam mais preparados para começar o teste.   

 Por outro lado, alguns autores sugerem que a melhora no desempenho em 

tarefas executivas requer a administração de doses altas de cafeína (ver Tieges et 

al. 2004; Brunyé et al. 2010), especialmente quando os voluntários são 

consumidores habituais de cafeína e, portanto, sujeitos ao desenvolvimento de 

tolerância aos efeitos desta droga. Visto que o presente trabalho empregou 

justamente este tipo de voluntário e doses de cafeína idênticas àquelas 

habitualmente ingerida por eles, é possível que doses maiores de cafeína levassem 

a efeitos nos demais domínios executivos sob investigação. Esta observação se 

estende à ausência de efeitos nas variáveis fisiológicas obtidas (discutidas a seguir)  

No que diz respeito às alterações metabólicas estudadas aqui, a cafeína não 

afetou os níveis de glicemia ou insulina, o que contraria achados previamente 

descritos na literatura (Moisey et al. 2008; Keijzers et al. 2002). É possível que a 
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ausência destes efeitos no presente trabalho seja relacionada às doses de cafeína 

empregadas, que foram consideravelmente menores que as doses adotadas nos 

estudos que encontraram estes efeitos. Ainda, nos estudos acima citados, a 

aferição da glicose e insulina ocorreu no repouso, e é possível que a execução da 

bateria de testes realizada no presente estudo tenha interferido na regulação 

glicêmica (ver Donohoe & Benton 1999; Scholey et al. 2001). Assim, nossos 

achados indicam que os efeitos da cafeína aqui reportados não foram relacionados 

ao aumento da disponibilidade glicêmica após a administração de cafeína.  

Contrariamente a nossa hipótese inicial, não foram observados efeitos de 

interação entre cafeína e refeição nas variáveis cognitivas investigadas. Neste 

sentido, os achados deste estudo estão de acordo com estudos prévios que 

falharam em demonstrar estatisticamente este fenômeno (Scholey & Kennedy 2004; 

Adan & Serra Grabulosa 2010; Serra-Grabulosa et al. 2010). É possível, no entanto, 

que a refeição empregada (barras de cereal) tenha modulado o metabolismo da 

cafeína, atrasando seu pico de absorção como mostrado por Skinner e 

colaboradores (2012). Como nossos dados limitam-se à avaliação cognitiva durante 

os 90 minutos subsequentes à administração da cafeína, é possível que a ausência 

de efeitos fisiológicos aqui reportada seja devido ao retardo na absorção de cafeína 

devido à ingesta alimentar. 

Embora inúmeros estudos reportem que doses moderadas de cafeína 

tenham um efeito benéfico sobre o humor (aumento da sensação de alerta e bem 

estar, por exemplo; para revisões ver Smith et al. 2002 e Einöther & Giesbrecht 

2013) o presente trabalho encontrou apenas redução no relato de cansaço físico 

após a administração de cafeína, o que indica aumento do alerta observado após 

ingestão de cafeína em vários estudos (ver Smith et al. 2002; Einöther & Giesbrecht 

2013). Todavia, este foi o único efeito subjetivo dentre dezenas, o que contribui para 

a ideia de que contrariamente à nossa hipótese inicial, os sujeitos que receberam 

placebo não apresentaram sintomas de abstinência à cafeína. Desta forma, os 

efeitos da cafeína sobre as outras medidas aqui obtidas não podem ser 

interpretados à luz da teoria de reversão de abstinência.  

Este não é o único estudo a não encontrar efeitos da cafeína sobre o humor, 

o que também foi verificado por Scholey e Kennedy (2004) e Adan e Serra-

Grabulosa (2010). Existem duas possíveis explicações para isto. Os efeitos 

poderiam ter sido verificados se as escalas de avaliação de sensações subjetivas 
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tivessem sido completadas ao final ao invés de no início da bateria de testes. Neste 

sentido, cabe ressaltar que aqui os questionários de humor/sensações subjetivas 

foram aplicados intencionalmente no início da bateria de testes, para que não 

fossem alterados pela fadiga inerente à aplicação de testes complexos, como 

verificado por Adan e Serra Grabulosa (2010). Todavia, esta explicação não é valida 

se forem considerados os achados de Scholey e colaboradores (2004) e Adan e 

Serra Grabulosa (2010), que não observaram efeitos de cafeína sobre o humor 

avaliado em vários momentos durante a aplicação de uma bateria de testes.  

Como não foram observados sinais de abstinência à cafeína, tampouco que o 

jejum prolongado piorou o desempenho cognitivo dos voluntários, os resultados aqui 

apresentados parecem ter sido secundários aos efeitos estimulantes da cafeína 

propriamente dita. Embora o desenho experimental aqui empregado não tenha 

avaliado especificamente quais sítios neurofisiológicos foram alterados pela cafeína, 

os achados aqui descritos poderiam ser explicados pelo aumento da atividade 

dopaminérgica no córtex pré-frontal, tálamo e área cingulada anterior, estruturas 

relacionadas à vigilância (Fan et al. 2005; Petersen & Posner 2012) e controle 

executivo (Fan et al. 2003; Petersen & Posner 2012). Mais especificamente, a 

cafeína parece aumentar a atividade tanto do córtex pré-frontal quanto do giro 

cingulado anterior durante a realização de uma tarefa de atualização (Koppelstaetter 

et al. 2008), o que estaria de acordo com os resultados do presente trabalho.  

Em suma, os resultados obtidos neste experimento demonstram que a 

administração aguda de doses habituais personalizadas de cafeína promove 

melhora no desempenho psicomotor, vigilância, sensação de alerta e no domínio 

executivo de atualização, além de não aumentar a expressão de respostas 

autonômicas relacionada ao esforço cognitivo durante a tarefa de atualização. Estes 

efeitos foram independentes da presença de refeição e não foram secundários à 

reversão de abstinência à cafeína, visto que os sujeitos na condição placebo não 

relataram sinais e sintomas característicos de abstinência à cafeína.  

 

3.1.7. Conclusões 

 

O presente experimento demonstrou que a administração aguda de doses basais de 

cafeína tem um efeito específico sobre o domínio executivo de atualização e este 
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efeito acontece independentemente da presença de refeição. Demonstrou-se ainda 

que: 

 

 Estas doses de cafeína promoveram diminuição da sensação de fadiga física 

e melhora no desempenho psicomotor e vigilância, mas não foram capazes 

de modular aspectos da metacognição aqui investigados. 

 Não foram observados resultados que permitam concluir a existência de 

quaisquer efeitos sinérgicos entre a cafeína a refeição nas variáveis 

investigadas. 

 A melhora executiva (atualização) não foi secundária a alterações do alerta 

(sensação de alerta) ou ao à melhora no desempenho psicomotor e 

vigilância. 

 Os achados deste trabalho não parecem secundários à reversão de 

abstinência à cafeína. 

 A cafeína não eliciou mudanças no controle glicêmico ou respostas 

autonômicas, exceto pelo diâmetro da pupila durante a tarefa de atualização. 

Este achado indica que a melhora executiva aqui observada não parece ter 

sido secundária a um maior esforço cognitivo.  
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3.2. Experimento B: Efeitos de doses desafio de cafeína sobre as funções 

executivas 

 

3.2.1 Introdução e Justificativa 

 

Embora seja amplamente aceito que os efeitos da cafeína em medidas 

fisiológicas e de humor ocorram de maneira dose dependente (ver Smith 2002; 

Lyvers et al. 2004), estudos que investigaram os efeitos cognitivos de mais de uma 

dose de cafeína são escassos e raramente encontram um padrão dose-dependente 

de resposta. A revisão de Einöther e Giesbrecht (2012) mostra que dentre os 17 

estudos que empregaram duas ou mais doses de cafeína e placebo, apenas cinco 

reportaram um efeito dose-dependente com significância estatística. No entanto, a 

diversidade de voluntários e das baterias de testes empregados nestes estudos 

dificulta sua comparação sistemática, já que é possível que exista efeito dose 

dependente para certos domínios cognitivos e não outros. Uma análise mais 

analítica dos estudos que encontraram um padrão de respostas dose-dependentes 

da cafeína sugere que este tipo de resposta seja restrito a pessoas com padrões de 

consumo de cafeína baixo, por exemplo.  

Considerando especificamente os estudos que investigaram os efeitos dose-

dependente da cafeína em tarefas executivas, Brunyé e colaboradores (2010) e 

Tieges e colaboradores (2006, 2007) sugerem que, ao menos em consumidores 

regulares, são necessárias doses mais altas de cafeína (acima de 300 mg) para que 

seja observado algum efeito nestes domínios. Condizente com esta observação, os 

achados do estudo 1 (capítulo 2) e de outros trabalhos que investigaram o perfil de 

consumo de cafeína em populações específicas, sugerem que pessoas que 

consomem cafeína regularmente, como estudantes, tendem a aumentar este 

consumo frente a situações cognitivamente demandantes como preparar-se  para 

um exame (Albrecht et al. 2013).  

O objetivo deste experimento foi investigar os efeitos cognitivos de doses 

desafio de cafeína, ou seja, doses superiores àquelas habitualmente consumidas no 

horário do dia em que foram conduzidos os experimentos. Os critérios de 

elegibilidade da amostra, escolha das variáveis estudadas e todos os procedimentos 

adotados foram idênticos aos descritos no experimento A e os dados foram colhidos 

conjuntamente. De forma a permitir a comparabilidade com outros estudos, as 
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doses de cafeína adotadas (150 e 300 mg) foram escolhidas com base em trabalhos 

que investigaram domínios cognitivos semelhantes aos do presente trabalho. Ainda, 

as doses selecionadas são representativas de produtos usualmente consumidos 

pela população alvo (como descrito no estudo 1, capítulo 2) e portanto passíveis de 

serem ingeridas em situações em que consumidores habituais de cafeína precisem 

“aumentar” o consumo desta substância.  

Diferentemente do experimento A este estudo comparou os efeitos da cafeína 

somente em sujeitos alimentados (três barras de cereal), pois o objetivo foi 

determinar se haveria incremento dos efeitos atencionais com doses maiores que as 

usualmente consumidas em situações cotidianas, nas quais a cafeína é ingerida 

com uma fonte de glicose. Os voluntários foram distribuídos em quatro grupos 

distintos, como descrito a seguir. O grupo controle não recebeu cafeína alguma 

(grupo placebo) e funcionou como um controle para o aparecimento de sintomas de 

abstinência. A outro grupo foi administrada uma dose de cafeína personalizada e 

correspondente à quantidade de cafeína habitualmente ingerida pelo voluntário no 

café da manhã (grupo basal). Foram também incluídos dois grupos desafio, aos 

quais foi somada à dose basal outras cápsulas (desafios) que continham 150 ou 300 

mg de cafeína. Os procedimentos para elaboração das cápsulas basais seguiu 

aqueles descritos no experimento A. Como este estudo foi realizado 

concomitantemente àquele descrito como experimento A, dois grupos de voluntários 

foram comuns a ambos (o grupo placebo do experimento B é o mesmo grupo 

chamado de refeição-placebo no experimento A; e o grupo basal do experimento B 

é o mesmo grupo chamado de refeição-cafeína no experimento A).  

 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 

O principal objetivo deste experimento foi investigar os efeitos dose-dependente 

da administração aguda de cafeína sobre as funções executivas em uma situação 

que não envolveu jejum ou abstinência de cafeína. Assim como no primeiro 

experimento, buscou-se investigar: 

 

 se estas doses de cafeína teriam efeito sobre alerta (humor e fisiológico), 

desempenho psicomotor, vigilância, humor e domínios executivos 

específicos. 
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 se os efeitos executivos (caso observados) seriam secundários a alterações 

no alerta (humor e fisiológico), desempenho psicomotor e vigilância. 

 se os efeitos observados poderiam ser explicados pela teoria da reversão da 

abstinência.  

 os efeitos destas doses de cafeína sobre o controle glicêmico (glicemia e 

insulina) e nas respostas autonômicas relacionadas ao alerta fisiológico e 

esforço cognitivo. 

 se estas doses de cafeína teriam efeito na percepção de desempenho nas 

tarefas realizadas (metacognição).  

 

3.2.3. Hipóteses  

  

 Tomando por base os achados dos estudos dos grupos de Tieges e 

colaboradores (2006,2007) e Brunyé e colaboradores (2010), segundo os quais 

efeitos atencionais mais complexos requerem doses maiores de cafeína, nossa 

hipótese inicial era de que doses desafio de cafeína eliciariam um melhor 

desempenho executivo. Assim como no estudo A, a natureza exploratória da 

investigação sobre o fracionamento executivo não nos permitiu traçar hipóteses 

claras sobre efeitos específicos sobre um ou mais dos domínios investigados. 

Ainda, postulamos que os efeitos fisiológicos poderiam apresentar um efeito dose-

dependente, com maior ativação simpática após a administração de doses mais 

altas de cafeína.  

 

3.2.4. Metodologia  

 

3.2.4.1. Amostra 

 

Este experimento incluiu 60 voluntários de acordo com os mesmos critérios 

de elegibilidade descritos para o experimento A. 
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3.2.4.2. Delineamento Experimental e Tratamentos 

 

 Este foi um estudo controlado com placebo e com grupos paralelos de 

tratamentos. Os voluntários foram aleatoriamente7 alocados em quatro grupos: 

placebo, basal, basal+150 e basal+300.  Cafeína anidra (Cristália®) ou placebo 

(talco) foram formulados em cápsulas idênticas em forma e tamanho.  

Como os dados dos grupos descritos e analisados nas sessões referentes 

aos experimentos A e B foram colhidos concomitantemente, dois grupos foram 

comuns a ambos: placeboexperimentoB = placebo-refeiçãoexperimentoA e basalexperimentoB 

= cafeína-refeiçãoexperimentoA. As cápsulas “basais” foram formuladas como descrito 

no experimento A. Ainda, foram formuladas cápsulas com 150 e 300 mg de cafeína 

(doses desafio). A refeição foi idêntica àquela descrita no experimento A e consistiu 

de três barras de cereal sabor Aveia e Mel da marca Nature Valley® (279 Kcal, 39 g 

de carboidratos).  

 

3.2.4.3. Procedimentos 

 

Todos os procedimentos e testes utilizados foram os mesmos e realizados de 

forma idêntica ao experimento A, exceto pelo fato de que no presente experimento 

todos os grupos ingeriram a refeição. 

 

3.2.4.5. Analise Estatística 

 

Foram realizadas GLM de uma via com o fator grupo (placebo, basal, 

basal+150 e basal+300), seguido de testes post-hoc de Tukey HSD. Para análise do 

teste de fluência fonológica foi incluído um fator de medidas repetidas relativo ao 

período do teste (15, 30, 45 e 60 s). Para a avaliação fisiológica pré e pós-

tratamento acrescentou-se aos modelos o fator de medidas repetidas tempo (3 

níveis: pré-tratamento; 45’ e 90’ pós-tratamento). Na análise dos índices de esforço 

cognitivo foi incluído o fator demanda cognitiva como medida repetida (baixa 

demanda cognitiva ou alta demanda cognitiva), bem como análise de diferença 

(delta; com demanda menos sem demanda). O nível de significância adotado foi 
                                                             
7
 A aleatorização foi realizada pelo programa Random Assignment disponível gratuitamente em: 

http://www1.assumption.edu/users/avadum/applets/RandAssign/GroupGen.html 
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p≤0,05, porém foram listadas todas as análises com p≤0,10 (tratadas como 

tendência de efeito). Assim como no experimento A, os detalhes sobre as variáveis 

que sofreram efeito significativo ou próximo da significância serão detalhadas 

individualmente a seguir, juntamente com os tamanhos de efeito (Hedges g). 

 

3.2.5. Resultados 

 

3.2.5.1. Características gerais da amostra 

 

Um participante do grupo placebo foi excluído da amostra por apresentar 

consumo semanal de cafeína inferior aos demais sujeitos. Desta forma, os grupos 

basal, basal+150 e basal+300 foram compostos por 15 sujeitos cada, e o grupo 

placebo por 14 sujeitos. Como era esperado, os grupos não diferiram quanto aos 

seus dados sócio demográficos, consumo de cafeína matinal e diário, quoeficiente 

de inteligência estimado (QI) e glicemia capilar (ps>0,42; tabela 3.8).  

 

 

Tabela 3.8: Características dos participantes (Média ± DP), por grupo 

  Placebo Basal Basal+150 Basal+300 

  (n=14) (n=15) (n=15) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Idade (anos) 24,86 ± 3,11 24,33 ± 2,77 22,80 ± 2,65 24,73 ± 5,01 

IMC (kg/m2) 24,16 ± 1,16 23,33 ± 1,80 23,67 ± 1,94 23,79 ± 1,40 

Beck (score) 3,00 ± 2,91 2,53 ± 2,92 1,47 ± 2,13 2,40 ± 3,02 

IDATE (score) 45,73 ± 2,99 45,33 ± 3,31 46,67 ± 3,85 45,74 ± 3,06 

Cafeína Matinal (mg) 131,57 ± 71,91 123,68 ± 59,80 149,37 ± 79,39 128,43 ± 98,08 

Cafeína Diária (mg) 299,22 ± 134,54 328,10 ± 194,27 343,37 ± 181,51 320,53 ± 182,72 

Caf. Semanal (mg) 2201±1404 2217±1675 1770±894 1967±1056 

Glicose Capilar  9,57 ± 1,60 9,93 ± 1,67 9,53 ± 1,64 8,73 ± 1,44 

QI (acertos) 88,21 ± 6,61 89,47 ± 7,80 89,67 ± 7,36 89,47 ± 6,02 

Obs.: IMC (índice de massa corporal); Beck (Escala Beck de Depressão,escores até 15 são 
considerados dentro da normalidade); IDATE (Inventário de Ansiedade Traço, escores etá 41±11,5 
estão dentro da normalidade); Caf (cafeína); QI (quoeficiente de inteligência não verbal estimado por 
Matrizes de Raven). 
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3.2.5.2. Variáveis Fisiológicas Pré e Pós-Tratamento 

Glicose e Insulina  

 

A tabela 3.9 traz as medias e desvio padrão, por grupo, de todas as variáveis 

fisiológicas investigadas nesse estudo. Os únicos efeitos encontrados foram 

relacionados à ingestão da refeição. Houve efeito de tempo para a glicose 

(F(2,110)=26,7; p<0,001) e insulina (F(2,110)=72,7; p<0,001); sendo ambas as medidas 

maiores na segunda aferição (ps<0,01).  

 

 

Tabela 3.9: Variáveis fisiológicas (Média ± DP) durante o repouso (sem a execução 
de testes : 0'=pré-tratamento; 45'e 90' pós tratamento) e durante a realização do 

PVT e RNG, por grupo  

  Placebo Basal Basal+150 Basal+300 

  (n=14) (n=15) (n=15) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Glicose 0' (mg/dL) 90,14 ± 7,18 86,67 ± 6,86 90,13 ± 8,10 86,53 ± 8,07 

Glicose 45' (mg/dL) 103,07 ± 17,88 103,47 ± 18,11 110,80 ± 28,21 101,87 ± 26,96 

Glicose 90' (mg/dL) 87,29 ± 9,79 83,67 ± 15,26 97,87 ± 19,65 96,13 ± 14,69 

Insulina 0' (mU/L) 6,71 ± 2,57 6,86 ± 4,24 7,52 ± 5,50 5,45 ± 2,60 

Insulina 45' (mU/L) 39,07 ± 15,54 52,66 ± 31,64 40,31 ± 21,50 46,79 ± 49,63 

Insulina 90' (mU/L) 14,04 ± 6,99 14,93 ± 12,56 18,27 ± 13,78 16,53 ± 8,35 

FC 0' (bpm) 71,58 ± 9,90 70,77 ± 13,18 72,53 ± 14,80 70,20 ± 7,36 

FC 45' (bpm) 75,83 ± 9,80 78,08 ± 19,43 76,93 ± 14,94 71,07 ± 7,94 

FC 90' (bpm) 75,46 ± 14,77 76,91 ± 11,42 72,40 ± 11,91 72,71 ± 9,71 

GSR 0' (µs) 3,31 ± 2,35 3,35 ± 2,37 2,96 ± 1,50 3,30 ± 2,10 

GSR 45' (µs) 6,25 ± 2,40 8,16 ± 3,36 7,17 ± 2,64 6,73 ± 2,85 

GSR 90' (µs) 6,46 ± 3,08 6,21 ± 3,51 7,01 ± 2,92 5,96 ± 2,61 

Pupila 0' (mm) 3,77 ± 0,40 4,03 ± 0,43 3,95 ± 0,43 3,86 ± 0,27 

Pupila 45' (mm) 3,69 ± 0,38 3,87 ± 0,33 3,89 ± 0,47 3,74 ± 0,29 

Pupila 90' (mm) 3,66 ± 0,36 3,96 ± 0,35 3,91 ± 0,39 3,83 ± 0,32 

RNG/TC FC (bpm)  76,70 ± 9,73 72,86 ± 6,33 81,42 ± 17,89 75,85 ± 19,68 

RNG/AD FC (bpm) 74,80 ± 9,65 73,14 ± 4,72 85,92 ± 23,81 78,77 ± 16,90 

RNG/TC GSR (µs) 6,63 ± 2,40 5,38 ± 2,92 7,82 ± 2,59 5,95 ± 2,42 

RNG/AD GSR (µs) 6,93 ± 2,48 5,53 ± 3,02 8,21 ± 2,73 6,19 ± 2,42 

RNG/TC Pupila (mm) 3,76 ± 0,47 4,00 ± 0,58 3,93 ± 0,44 3,93 ± 0,44 

RNG/AD Pupila (mm) 4,10 ± 0,51 4,36 ± 0,67 4,45 ± 0,41 4,30 ± 0,36 

Obs.: FC=frequência cardíaca; BPM=batimentos por minuto; GSR=Galvanic Skin 
Response/condutância da pele; RNG = Geração Aleatória de Números; TC=tarefa controle 
(contar de 1-9); AD=alta demanda cognitiva (gerar números aleatóriamente). 
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Frequência Cardíaca 

 

Embora a análise principal tenha mostrado uma tendência de efeito de tempo 

nesta variável (F2,110=2,49; p=0,08), não foram encontrados efeitos na análise a 

posteriori (ps> 0,20).  

 

Condutância da Pele 

 

A análise principal mostrou uma interação grupo e tempo (F6,110=2,86; 

p<0,05), mas  a análise post hoc destacou somente diferenças relacionadas ao 

tempo, com um aumento na média da condutância da pele no tempo 45’ (g=1,13) e 

90’ (g=0,20) em relação à medida basal (0’) (ps< 0,001). 

 

Diâmetro da Pupila 

 

Houve um efeito de tempo no diâmetro da pupila (F6,110=6,08; p<0,01) que 

não foi detectado no teste de post hoc (ps>0,52).  

 

3.2.5.3. Efeitos do tratamento no humor e sintomas somáticos  

 

Os valores de média ± desvio padrão por grupo nas variáveis analisadas nas 

escalas empregadas encontram-se nas tabelas 3.10; 3.11 e 3.12.  O único efeito no 

humor foi observado no fator tensão da escala POMS. Foi encontrado um efeito de 

grupo (F3,55=3,05; p<0,05), tendo o grupo basal+300 reportado maior tensão que o 

grupo basal (p<0,05; g=1,6), figura 3.10. 

Ainda, foi observada uma tendência dos grupos discernirem sobre terem 

consumido cafeína ou placebo (F3,55=2,38; p=0,07), porém essa diferença não foi 

evidenciada no teste post hoc (ps>0,14). Os tamanhos de efeito, porém, sugerem 

algum poder de discriminação de tratamento entre o grupo placebo e os grupos 

basal+150 (g=0,76) e basal +300 (g=0,80). 
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Tabela 3.10: Escores de avaliação de humor (Média ± DP) na escala 
POMS (Profile of Mood States), por grupo 

  Placebo Basal Basal+150 Basal+300 

  (n=14) (n=15) (n=15) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Tensão 8,29 ± 4,10 6,60 ± 4,10 8,27 ± 4,42 11,40 ± 5,04 

Depressão 3,14 ± 4,75 1,73 ± 3,01 1,47 ± 2,29 2,47 ± 4,31 

Raiva 4,21 ± 3,21 1,80 ± 1,66 2,53 ± 3,64 3,27 ± 3,95 

Vigor 18,14 ± 6,27 17,20 ± 5,13 17,87 ± 4,84 18,47 ± 5,26 

Fadiga 5,36 ± 3,91 4,40 ± 5,23 4,80 ± 4,96 4,93 ± 4,71 

Confusão 3,64 ± 2,31 3,93 ± 2,94 4,13 ± 3,07 5,27 ± 3,99 

Total 106,50 ± 16,86 101,27 ± 16,55 103,33 ± 19,47 108,87 ± 21,42 

Obs: Maiores escores indicam maior sintoma; Total = alteração de humor total.  

 

 

Tabela 3.11: Média ± DP da avalição de humor (mm) nas escalas visuais 
analógicas de humor (VAMS, Visual-Analogue Mood Scales), por grupo  

  Placebo Basal Basal+150 Basal+300 

  (n=14) (n=15) (n=15) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Alerta-Sonolento 61,93 ± 21,99 68,80 ± 26,31 63,07 ± 21,15 68,47 ± 23,19 

Calmo-Agitado 70,36 ± 29,20 73,00 ± 22,99 68,53 ± 21,97 57,73 ± 32,39 

Forte-Fraco 80,71 ± 13,60 78,87 ± 18,17 65,47 ± 22,86 74,67 ± 22,72 

Confuso-Ideias Claras 18,57 ± 21,42 8,87 ± 10,53 19,13 ± 20,76 31,67 ± 29,76 

Ágil-Desajeitado 74,86 ± 19,74 74,40 ± 20,76 67,53 ± 25,42 69,07 ± 23,74 

Apático-Dinâmico 20,00 ± 15,62 14,53 ± 11,25 24,53 ± 20,29 23,40 ± 17,58 

Satisfeito-Insatisfeito 82,50 ± 23,63 88,07 ± 14,31 85,60 ± 17,62 82,93 ± 17,20 

Preocupado-Tranquilo 20,00 ± 22,51 11,67 ± 20,93 16,60 ± 24,51 30,27 ± 24,39 

Raciocínio Difícil - 
Perspicaz 

25,64 ± 18,16 21,80 ± 14,08 28,07 ± 16,76 35,27 ± 26,44 

Tenso-Relaxado 21,64 ± 22,68 23,33 ± 22,73 21,00 ± 19,41 29,47 ± 28,25 

Atento-Distraído 74,21 ± 18,79 65,00 ± 29,71 68,87 ± 26,23 71,87 ± 24,14 

Incompetente-
Competente 

10,64 ± 10,77 20,27 ± 24,71 23,73 ± 21,16 30,20 ± 25,47 

Alegre-Triste 86,57 ± 15,21 79,47 ± 28,36 82,40 ± 16,91 81,13 ± 24,04 

Hostil-Amistoso 6,00 ± 7,95 13,07 ± 25,27 16,13 ± 16,28 14,80 ± 18,67 

Interessado-
Desinteressado 

93,71 ± 9,39 77,07 ± 27,48 79,27 ± 13,59 87,67 ± 12,13 

Retraído-Sociável 9,14 ± 16,30 19,47 ± 26,63 22,80 ± 16,00 13,20 ± 13,44 

Placebo-Droga 41,07 ± 32,68 50,80 ± 33,35 65,40 ± 28,41 66,47 ± 28,96 

Obs.: Valores variam de 0 a 100, valores menores indicam estado de humor mais próximo do 
primeiro adjetivo, valores mais altos se relacionam com o segundo adjetivo. Placebo x droga 
indica a percepção do voluntário sobre qual tratamento ingeriu.  
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Tabela 3.12: Média ± DP da avaliação de sintomas somáticos (mm) na escala 
BSS (Bodily Symptons Scale), por grupo 

  Placebo Basal Basal+150 Basal+300 

  (n=14) (n=15) (n=15) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Cansaço 70,29 ± 22,11 87,27 ± 14,70 75,60 ± 23,30 78,27 ± 21,09 

Cefaleia 94,79 ± 15,80 99,20 ± 2,83 98,60 ± 4,63 97,07 ± 5,46 

Tontura 99,50 ± 1,61 96,60 ± 8,25 97,73 ± 5,24 90,27 ± 25,60 

Tremor 95,36 ± 8,00 96,67 ± 5,55 91,73 ± 17,09 96,27 ± 6,97 

Fraqueza 89,57 ± 14,48 97,33 ± 4,64 91,40 ± 13,90 95,07 ± 9,51 

Tensão Muscular 95,57 ± 5,47 88,53 ± 15,39 90,47 ± 11,62 88,27 ± 17,48 

Náusea 98,29 ± 6,41 98,93 ± 2,49 99,67 ± 1,05 99,20 ± 2,11 

Salivação 63,29 ± 21,12 54,00 ± 13,09 53,67 ± 12,20 58,93 ± 24,05 

Suor 97,07 ± 5,00 85,13 ± 22,64 94,13 ± 13,28 92,33 ± 15,46 

Visão Turva 85,71 ± 22,02 87,53 ± 16,60 69,87 ± 24,66 80,93 ± 20,06 

Palpitação 96,07 ± 8,80 90,20 ± 15,64 93,13 ± 16,12 95,20 ± 12,62 

Dificuldade Respirar 96,57 ± 7,02 96,00 ± 8,15 98,00 ± 4,91 89,53 ± 22,94 

Dificuldade Caminhar 93,93 ± 18,85 99,33 ± 2,09 99,87 ± 0,52 95,53 ± 12,21 

Irritação 94,86 ± 8,37 97,20 ± 5,73 97,13 ± 5,69 97,60 ± 3,89 

Sintomas de Gripe 93,71 ± 10,31 93,93 ± 16,42 86,53 ± 24,62 76,40 ± 40,55 

Urgência Urinar 12,79 ± 24,66 7,27 ± 12,84 8,33 ± 15,03 13,47 ± 28,91 

Urgência Defecar 7,86 ± 24,63 1,27 ± 3,94 3,27 ± 11,07 6,20 ± 23,74 

Obs.: Valores variam de 0 (máximo do sintoma) a 100 (nenhum sintoma, reflete a 
normalidade), exceto na escala de salivação (0=salivação extrema e 100=boca seca) e visão 
turva (0=visão muito turva e 100= visão muito clara).  

 

 

 

 

Figura 3.10: Escore de Tensão (POMS). Basal+300>basal (p<0,05).  
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3.2.5.4. Medidas de atenção, funções executivas e esforço cognitivo 

 

 A tabela 3.13 apresenta a média ± desvio padrão, por grupo, do desempenho 

em todas as variáveis atencionais e de avaliação executiva. A média e desvio 

padrão das variáveis de esforço cognitivo durante as tarefas em que foram 

observados efeitos de tratamento podem ser observados na tabela 3.9 (acima).  

Assim como no experimento A, optou-se por incluir na análise somente os 

participantes que foram capazes de falar, no mínimo, 100 dígitos durante os 120 

segundos de teste. Desta forma, incluiu-se nesta análise 14 sujeitos no grupo 

placebo, 11 sujeitos no grupo basal, 12 sujeitos no grupo basal+150 e 14 sujeitos no 

grupo basal+300. Houve efeito de grupo no índice RNG2 (F3,47=3,43; p<0,05), tendo 

o grupo placebo apresentado pior desempenho que os grupos basal (p<0,05; 

g=0,90) e basal+300 (p<0,05; g=1,30), figura 3.11. Similarmente ao observado no 

experimento A, tanto a pupilometria (F1,47=104,23; p<0,001; g=0,85) quando a 

condutância da pele (F1,47=26,38; p<0,01; g=0,79) foram sensíveis ao grau de 

dificuldade na tarefa. Novamente, isto não foi observado para a frequência cardíaca 

(F1,47=0,76; p=0,3); figura 3.12.  

A tabela 3.14 ilustra os resultados da escala de metacognição. Não foram 

observados efeitos nestas análises.  
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Tabela 3.13: Média ± DP do desempenho em todos os testes atencionais e 
executivos, por grupo 

  
Domínio 

Cognitivo 

Placebo Basal Basal+150 Basal+300 

  (n=14) (n=15) (n=15) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

PVT           

Média RT (ms) 
atenção/ 
psicomotor 

243,51 ± 20,65 239,41 ± 20,69 246,16 ± 17,89 239,30 ± 20,32 

Lapsos (nº) 

vigilância 

1,76 ± 0,81 1,38 ± 0,65 1,38 ± 0,80 1,38 ± 0,65 

SD RT (ms) 50,34 ± 11,48 42,07 ± 13,89 47,94 ± 15,64 47,54 ± 10,53 

% Mudança (%) -6,40 ± 12,16 -3,43 ± 6,91 -1,87 ± 7,18 -8,57 ± 9,03 

Planejamento (s) planejamento 99,29 ± 22,80 112,80 ± 48,47 131,87 ± 88,20 133,53 ± 120,47 

Dupla Tarefa 
(MU, %) 

dupla tarefa 82,42 ± 14,52 83,09 ± 11,47 83,59 ± 10,70 84,43 ± 13,19 

Alternância (s) alternância -15,57 ± 27,00 -17,40 ± 15,69 -14,27 ± 12,03 -17,00 ± 11,19 

Fluência (nº)           

Fonológica (total) 

acesso à 
MLP 

26,29 ± 7,91 25,53 ± 5,48 25,07 ± 6,40 23,60 ± 8,47 

Erros/Repetições  2,14 ± 2,14 1,53 ± 0,92 2,13 ± 2,56 1,80 ± 1,32 

Semântica (total) 34,14 ± 9,96 32,27 ± 8,91 30,00 ± 6,79 28,87 ± 4,22 

Erros/Repetições 0,71 ± 0,91 0,40 ± 0,74 0,40 ± 0,63 0,27 ± 0,59 

RNG           

Redundancy  atualização 2,26 ± 1,48 1,43 ± 0,90 1,59 ± 1,05 1,74 ± 1,38 

Coupon  atualização 20,24 ± 6,12 17,91 ± 3,08 19,20 ± 7,64 19,36 ± 5,64 

Mean RG atualização 7,50 ± 0,65 7,73 ± 0,65 7,96 ± 0,54 7,50 ± 0,65 

TPI  inibição 96,59 ± 17,32 100,63 ± 15,30 93,42 ± 7,52 94,16 ± 10,31 

Runs inibição 0,93 ± 0,39 0,89 ± 0,50 0,96 ± 0,20 0,87 ± 0,26 

Adjacency inibição 22,60 ± 8,12 23,27 ± 10,60 25,48 ± 8,23 27,34 ± 7,47 

RNG executivo 
inespecífico 

0,36 ± 0,04 0,35 ± 0,05 0,34 ± 0,03 0,37 ± 0,04 

RNG2 0,34 ± 0,04 0,31 ± 0,02 0,32 ± 0,02 0,31 ± 0,04 

Obs.: PVT (Teste Psicomotor de Vigilância);  RT (tempo de reação); SD RT: desvio padrão do  RT; 
% Mudança: mudança na reta de regressão do RT ao longo do teste; Lapsos: RT>500 ms; 
Planejamento: diferença do tempo (s) gasto na versão de alta demanda em relação à versão de 
baixa demanda; MU: índice de custo de performance em dupla tarefa em relação à tarefa individual; 
Alernância: tempo (s) para realizar a tarefa de alternar menos a soma das tarefas controle; Fluência 
Fonológica (S+F) e Fluência Semântica (animais quadrúpedes+instrumentos musicais): número de 
palavras geradas no testes de fluência verbal por períodos (a cada 15 s) e o total (60 s) e erros 
(repetições de palavras e desvios das regras), MLP=memória de longo prazo; RNG (Geração 
Aleatória de Números), detalhes sobre os índices do RNG na seção métodos.   
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Figura 3.11: Índice RNG2 do teste de Geração Aleatória de Números. Basal=Basal300 e ≠ 
placebo (p<0,05).  
 

 

 

 

 

Figura 3.12: Variáveis Fisiológicas investigadas durante o teste Geração Aleatória de Números 
(RNG).  *≠ tarefa controle (1-9); p<0,05. 
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Tabela 3.14: Média ± DP da avalição da avaliação de metacognição (mm) 
para cada um dos teste, por grupo 

  Placebo Basal Basal+150 Basal+300 

  (n=14) (n=15) (n=15) (n=15) 

  Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

PVT 67,36 ± 15,45 70,60 ± 18,35 71,67 ± 12,74 61,00 ± 20,24 

Zoológico 78,07 ± 18,74 60,73 ± 22,98 83,13 ± 12,49 79,07 ± 23,78 

Dupla Tarefa 70,43 ± 16,83 61,47 ± 21,24 67,00 ± 20,14 54,27 ± 23,76 

Fluência Verbal 46,86 ± 22,04 44,13 ± 18,38 36,33 ± 17,10 41,73 ± 23,50 

Mais ou Menos 62,14 ± 26,52 72,60 ± 14,69 72,93 ± 15,35 67,20 ± 26,03 

RNG 65,43 ± 26,90 64,40 ± 20,80 54,40 ± 18,33 52,27 ± 29,27 

Obs.: Valores variam de 0 (pior performance) a 100 (melhor performance).  

 

 

3.2.6. Discussão Experimento B 

 

O presente estudo teve como objetivo a investigação dos efeitos cognitivos 

de doses desafio (150 e 300 mg) de cafeína em uma situação considerada “ótima”, 

ou seja, sem os vieses do jejum e da abstinência à cafeína. Contrariamente à nossa 

hipótese inicial, as doses desafio de cafeína administradas não foram capazes de 

promover melhoras cognitivas significativas, exceto por um efeito inconsistente, 

observado apenas em um dos muitos índice da tarefa de geração aleatória de 

números (RNG2), que é uma medida inespecífica em termos do domínios cognitivo 

que afeta (ver Miyake et al. 2000). Assim, dada a grande quantidade de medidas 

executivas estudadas aqui este efeito único indica que não há vantagem em se 

aumentar a dose de cafeína habitualmente consumida se este consumo se dá 

juntamente com alimentos.  

No que diz respeito às variáveis de humor e sintomas somáticos, foi 

observado aumento do fator “tensão” da escala POMS no grupo basal+300. Embora 

as doses de cafeína aqui empregadas não sejam relacionadas a este tipo de efeito 

em sujeitos habituados ao consumo desta substância, é possível que a dose final de 

cafeína administrada (basal personalizada + 300 mg) tenha eliciado este aumento 

do fator tensão da escala POMS, como já descrito em estudos anteriores (Lader & 

Bruce 1986; Nehlig 2004). Ainda, os sujeitos nos grupos basal+150 e basal+300 

mostraram algum discernimento sobre terem recebido cafeína em relação ao grupo 

placebo (escala acrescida à escala VAMS). Embora este efeito não tenha alcançado 

significância estatística, os tamanhos de efeito (g) indicam que a administração de 



140 
 

 

doses superiores àquelas habitualmente consumidas favorece essa percepção, seja 

pela percepção dos efeitos negativos acima descritos, seja por ocorrência de efeitos 

de abstinência do grupo placebo, o que parece improvável dada a ausência de 

alterações cognitivas e de humor neste grupo.  

A ausência de efeitos cognitivos e fisiológicos neste experimento podem ter 

várias explicações possíveis. Primeiramente, todos os procedimentos foram 

conduzidos em indivíduos alimentados, e é possível que a refeição tenha retardado 

a absorção da cafeína para além da janela temporal investigada neste estudo, como 

proposto por Skinner e colaboradores (2012). Ademais, a análise do experimento 2A 

considerou efeitos de cafeína que englobavam os grupos cafeína-jejum e cafeína-

refeição versus placebo-jejum=placebo-refeição, o que aumentou o poder 

estatístico. Não é, portanto, surpreendente que a grandíssima maioria dos trabalhos 

que investigaram os efeitos cognitivos de cafeína o fizeram na condição jejum. Os 

resultados deste experimento sugerem que trabalhos anteriores com participantes 

alimentados podem não ter sido publicados pela obtenção de resultados negativos. 

Note que não se deve considerar que os presentes resultados apontam 

necessariamente para a não ocorrência de efeitos dose-dependentes de cafeína, 

pois a presente análise não foi capaz de detectar os efeitos atencionais clássicos 

mostrados no experimento 2A. Isto indica a falta de poder estatístico no experimento 

2B como principal explicação. Segundo, pelas características do modelo 

experimental adotado, é possível que um sujeito com baixo consumo de cafeína (25 

mg) tenha recebido uma dose muito alta de cafeína, ou ainda, um sujeito com alto 

consumo (300 mg) tenha recebido placebo. Como comentado na introdução deste 

trabalho, o perfil de consumo de cafeína pode ter um impacto importante sobre as 

respostas dose-dependentes comportamentais e fisiológicas observadas após a 

administração aguda desta substância (ver Juliano et al. 2011). Desta forma, seria 

mais adequado separar os participantes em subgrupos de acordo com padrões de 

consumo, mas o número de voluntários aqui empregados (15 sujeitos/grupo) 

impossibilitou a realização deste tipo de análise.  

Por fim, embora o desenho experimental proposto seja válido ao investigar 

uma curva de resposta à cafeína em uma situação considerada mais “ecológica” (já 

que leva em conta doses “extra” àquelas habitualmente ingeridas), podem ter 

contribuído para a ausência de resultados o número de voluntários por grupo, a 

diferença de consumo de cafeína entre eles e a administração de uma refeição rica 
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em carboidratos que pode alterar o perfil de absorção da cafeína. É importante citar, 

contudo, que os trabalhos que mostram alteração glicêmica após o uso de cafeína e 

fonte alimentar empregaram quantidades muito elevadas de glicose líquida (por 

exemplo, Skinner et al. 2012), que não tem correspondência com uma refeição 

normal. Diferentemente, não tivemos evidência de alterações de glicemia e insulina 

após consumo de cafeína e barras de cerais, portanto esta questão deve ser melhor 

investigada no futuro.  

 

3.2.7. Conclusões 

 

A administração de doses desafio de cafeína não eliciou alterações sobre as 

funções executivas aqui investigadas.  

 

 As doses de cafeína administradas não tiveram efeitos sobre o alerta, 

desempenho psicomotor e vigilância num teste de tempo de reação simples  

e humor. 

 Não foram observados efeitos na regulação glicêmica ou nas respostas 

autonômicas relacionadas ao alerta fisiológico e esforço cognitivo.  

 Não foram observados efeitos na metacognição. 

 

 

 



 

4. Discussão Geral  

 

Analisados em conjunto, os dados aqui expostos indicam que a cafeína tem uma 

ação seletiva positiva sobre o domínio executivo de atualização, além de melhorar o 

desempenho psicomotor, a vigilância, diminuir a sensação de fadiga física e reduzir o 

esforço cognitivo durante a realização da tarefa de atualização.  Este efeito foi 

observado após a administração aguda de doses habituais personalizadas 

correspondentes à quantidade de cafeína ingerida pelos voluntários pela manhã. Não 

foram encontrados resultados que corroborassem a hipótese de que a administração 

de uma fonte energética juntamente à cafeína promovesse efeitos cognitivos “maiores”. 

Ao invés disso, os resultados obtidos no segundo experimento parecem indicar que a 

refeição interferiu no metabolismo da cafeína e consequentemente em seus efeitos.  

De maneira geral, nossos principais resultados limitam-se ao experimento 2A e 

foram relacionados somente a efeitos de cafeína (cafeína versus placebo) e não da 

ingesta de alimentos (refeição versus jejum). Embora este tipo de análise tenha levado 

em consideração grupos de tratamento conjuntamente, o que aumentou o poder do 

modelo estatístico empregado em relação ao experimento 2B, nossos resultados 

indicam que efeitos atencionais (incluindo processos mais complexos como 

atualização) não parecem depender diretamente da quantidade de cafeína 

administrada, e sim da coincidência entre a dose administrada e o ajuste individual que 

os indivíduos fazem em sua rotina diária. De certa forma, este resultado é compatível 

com as motivações para uso de cafeína encontradas no estudo 1 (capítulo 2) e 

confirma a eficácia do auto-ajuste individual de consumo de cafeína.  

A observação de que os efeitos da cafeína na tarefa de atualização não se 

relacionaram ao aumento da motivação, à diminuição da sensação de fadiga ou às 

variáveis avaliadas no PVT são similares a achados anteriores (ver Einöther & 

Giesbrecht 2013) e contrariam a hipótese de que os efeitos da cafeína em tarefas 

consideradas “complexas” são inexistentes ou secundários à diminuição do tempo de 

reação e aumento da vigilância (Nehlig 2010).  

Por fim, embora a ausência de outros efeitos (cognitivos e fisiológicos) aqui 

observados possa ser explicada por uma série de fatores, deve-se levar em conta que 

este trabalho empregou uma amostra composta de homens saudáveis e de alta 

escolaridade. Embora a testagem deste tipo de voluntário apresente inúmeras 
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vantagens, por não poder ser influenciada por fatores que interferem na saúde geral e, 

portanto, na cognição, é possível que o desempenho cognitivo destes já esteja próximo 

de níveis excelentes, deixando pouca ou nenhuma margem para melhora (ver White 

1998). A despeito disso, mostrou-se melhora no experimento 2A para doses agudas 

personalizadas, mas é ainda assim possível que este tipo de amostra não possibilite a 

demonstração de efeitos positivos de doses maiores que as habituais. Desta forma, 

deve-se considerar que os efeitos cognitivos da cafeína observados aqui poderiam ter 

sido diferentes em outros tipos de população, como em mulheres, idosos, crianças, 

populações clínicas e que usam mediações psicoativas ou que competem pelas vias 

metabólicas com a cafeína, assim como em não usuários desta substância ou 

consumidores de doses diferentes das aqui avaliadas.  
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5. Considerações Finais 

 

Este trabalho é o resultado de um esforço para investigar os efeitos da cafeína 

na cognição humana levando-se em conta, principalmente, a quantidade de cafeína 

ingerida normalmente pelos sujeitos experimentais, a presença ou não de alimentos 

juntamente com a cafeína e o funcionamento executivo considerando seu 

fracionamento em diferentes domínios. O intuito primordial foi aplicar uma abordagem 

experimental para elucidar se e como a abstinência à cafeína e o jejum poderiam 

influenciar os efeitos cognitivos da cafeína e se outros processos atencionais (atenção 

simples de vigilância), variações de humor e variáveis autonômicas teriam relação com 

os efeitos da cafeína nos domínios executivos aqui investigados.  

 

As principais conclusões estabelecidas ao longo da realização deste trabalho 

foram: 

 As motivações para consumo de cafeína incluem o aumento do alerta e 

desempenho, além de fatores relacionados com o prazer do uso desta 

substancia.  

 A administração de doses de cafeína semelhantes àquelas habitualmente 

consumida melhora o desempenho psicomotor e a vigilância e diminui a 

sensação de cansaço físico.  

 Estas doses de cafeína tiveram um efeito específico sobre o domínio de 

atualização, avaliado pela tarefa de geração aleatória de números. A 

melhora no desempenho observada nesta tarefa não foi secundária a um 

aumento no esforço cognitivo durante esta tarefa, já que ao não houve 

aumento do diâmetro pupilar durante o teste, tampouco decorreu de 

melhora atencional/vigilância ou aumento do alerta subjetivo. 

 A administração de doses desafio de cafeína não eliciou efeitos cognitivos 

ou fisiológicos, o que indica que, ao menos nas condições em que o 

experimento foi conduzido, doses de cafeína além daquelas 

habitualmente ingeridas não contribuem na modulação de respostas 

cognitivas ou autonômicas. 

 Não foram encontradas evidências de que o jejum ou a privação de 

cafeína tenham levado a prejuízos cognitivos/de humor importantes. 
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Logo, as melhoras cognitivas aqui descritas parecem ser relacionadas ao 

efeito estimulante da cafeína, e não à reversão da abstinência à esta 

substância ou a fatores relacionados à modulação da resposta glicêmica.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

EFEITOS DA CAFEÍNA NA COGNIÇÃO DE INDIVÍDUOS JOVENS E SAUDÁVEIS 
 

Informações necessárias (essas informações estão sendo fornecidas para sua 
participação voluntária neste estudo): Trata-se do estudo dos efeitos da ingestão de 
cafeína em jovens saudáveis que serão avaliados por meio de uma ampla bateria 
de testes e questionários que avaliam atenção, memória e humor. A cafeína é um 
estimulante leve e está presente em inúmeros elementos da dieta (como café, chá, 
refrigerantes e chocolates) e em vários medicamentos (ex.: Doril). Inúmeros estudos 
científicos já mostraram que o consumo de cafeína traz efeitos positivos sobre 
alguns tipos de atenção e humor. No entanto, pouco se sabe sobre seus efeitos na 
memória e em outros tipos de atenção (especialmente um tipo de atenção mais 
refinado, relacionado a planejamento de ações), tampouco qual a dose que tem 
efeitos mais positivos. Além disso, a maioria dos estudos não faz uma ligação entre 
esses efeitos da cafeína com as alterações metabólicas geradas pelo seu consumo. 
Quando ingerimos algum alimento que contem cafeína, como um café, por exemplo, 
os níveis de açúcar em nosso sangue é elevado. Essa alteração metabólica poderia 
ser relacionada com melhoras na memória e no humor, já que alimentos que 
contém açúcar melhoram esses parâmetros do nosso comportamento. Sendo 
assim, o presente estudo tem como objetivo investigar os efeitos da cafeína no 
humor, memória e em diversos tipos de atenção e correlacioná-los com as 
alterações metabólicas decorrentes do consumo da cafeína. 
 
Procedimento: A cafeína será dada ao voluntário por meio de uma cápsula que 
deverá ser ingerida juntamente com água. Basicamente, teremos dois tipos de 
cápsulas: cápsulas com cafeína e cápsulas sem cafeína (cápsula placebo, idêntica 
em forma e tamanho à cápsula de cafeína, porém, sem nenhuma substância que 
possa provocar efeitos). Durante o estudo, nem o pesquisador e nem o voluntário 
saberá se estará tomando cafeína ou placebo (estudo duplo-cego).  Os voluntários 
se apresentarão no laboratório de pesquisa às 8hs, em jejum. Dependendo do 
grupo experimental ao qual pertencer, o voluntário receberá um café da manhã 
padronizado balanceado (com quantidades controladas de carboidrato, proteína e 
gordura) ou permanecerá em jejum por mais algumas horas até o fim do 
experimento (cerca de 10:30h, quando receberá seu café da manhã). TODOS 
receberão duas cápsulas. Uma das cápsulas visa fornecer a cada participante a 
quantidade usual de cafeína que ele consome no café da manhã (chamaremos aqui 
de “dose basal”). Por exemplo, se o voluntário costuma ingerir um café expresso 
pela manhã, receberá uma cápsula que conterá uma quantidade equivalente de 
cafeína. A segunda cápsula conterá uma quantidade de cafeína que pode variar de 
zero (placebo) até 300 mg (equivalente a uma xícara média de café expresso). Meia 
hora após ingerir as cápsulas, que é o tempo necessário para a cafeína atingir 
níveis máximos no organismo, os voluntários responderão questionários de 
avaliação de sintomas físicos (se se sentem cansados, com náuseas, dor de 
cabeça, etc.) e humor (se se sentem mais felizes, mais esperançosos, mais 
irritados, etc.). Em seguida, serão realizados testes de atenção e memória. A 
maioria desses testes serão realizados em computador e consistem em lembrar de 
listas de números, letras e palavras, fazer contas numéricas, etc. Todos os testes 
serão realizados no intervalo de cerca de uma hora. Durante o experimento serão 
realizadas medidas de temperatura corporal, estímulos elétricos que acontecem na 
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pele, batimentos cardíacos e taxa respiratória. Essas medidas não envolverão 
procedimentos invasivos e serão realizadas através de sensores sem fio. Ainda, 
medidas do diâmetro da pupila serão realizadas durante o experimento. Essas 
medidas são realizadas por câmeras no monitor que filmam os olhos sem causar 
nenhum desconforto ao voluntário. Cinco amostras de sangue serão coletadas 
durante o experimento. Em cada coleta retiraremos 10 mL de sangue para analise 
de glicemia (açúcar no sangue) e medidas a ela associadas (insulina e glucagon), 
totalizando 50 mL de sangue (um volume equivalente a cerca de 3 colheres de 
sopa). A coleta será realizada por enfermeiras treinadas e será feita por meio de 
uma cânula implantada na prega do cotovelo do braço não dominante do voluntário 
Assim, se o voluntário for destro, a cânula será colocada no braço esquerdo. O 
voluntário permanecerá com a cânula durante o experimento (cerca de uma hora), 
minimizando o desconforto que poderia ser causado por repetidas coletas de 
sangue.  Além disso, no início do experimento será feita dosagem de glicemia em 
jejum através de punção (com agulha própria para isso) da ponta de um dos dedos. 
O sangue obtido (uma gota, cerca de 0,6 microlitros) será imediatamente aspirado 
pela fita do glicosímetro (aparelho portátil que mede a glicemia). Esse procedimento 
tem por objetivo excluir voluntários que apresentem glicemia de jejum alterada e 
podem sofrer efeitos desagradáveis por ficarem em jejum.  
 
Risco de ocorrência dos seguintes efeitos colaterais após ingestão de cafeína: 
Os ricos de ocorrência de efeitos indesejados relacionados à ingestão de cafeína 
nas doses propostas são mínimos. Os efeitos indesejados descritos na literatura 
ocorrem quando as pessoas ingerem doses de 600 mg ou mais. No presente estudo 
a quantidade máxima administrada será de 500 mg, o que reduz o risco de algum 
problema. Ainda, efeitos indesejados são mais freqüentemente verificados em 
sujeitos sensíveis aos efeitos da droga, o que não é o caso do presente estudo, uma 
vez que somente participarão do experimento sujeitos que já são habituados a 
ingerir uma quantidade moderada de cafeína. Os efeitos indesejados relacionados 
ao consumo de cafeína são: dor de cabeça, ansiedade, nervosismo, aumento da 
freqüência urinária, insônia, palpitações, tremores e sede. Vale ressaltar que os 
procedimentos serão realizados sob supervisão de um médico responsável, que 
poderá ser contatado a qualquer momento para sanar dúvidas ou atender 
problemas que possam ocorrer durante o experimento. 
Benefícios: O presente estudo não possui benefício direto para o participante.  
Garantia de acesso (em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 
dúvidas): O principal investigador é a Dra. Sabine Pompéia que pode ser 
encontrado no endereço: Rua Napoleão de Barros, 925 - Vila Clementino - Sao 
Paulo, SP – Brasil. Telefone(s) (11) 21490155, 38725993, ou 63977776 (celular).  
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar 
– cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br 
 
É garantida a liberdade da sua retirada de consentimento a qualquer momento para 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo ou punições. 
Direito de confidencialidade: As informações obtidas serão analisadas em conjunto 
com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum 
participante. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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É direito do voluntário de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 
pesquisas. 
Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo, incluindo exames. Também não há compensação 
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela 
será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Porém, os participantes serão 
ressarcidos de despesas de transporte e alimentação. Em caso de dano pessoal, 
diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo 
(nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na 
Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 
É Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 
para esta pesquisa. 
 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo da relação entre efeitos cognitivos e 
fisiológicos da cafeína. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 
os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.  
Declaro que li e rubriquei todas as quatro páginas deste documento e que  recebi 
uma cópia impressa ou eletrônica do mesmo.  
 

 
___________________________________________________ 

Nome a Assinatura do participante 
Data         /       / 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste voluntário para a participação neste estudo. 

 

___________________________________________________ 

Nome e Assinatura do responsável pelo estudo 

 

 

Data         /       /        

 
___________________________________________________ 
Nome e assinatura da testemunha 

 

 

 

Data         /       /        
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Questionário de Consumo de Cafeína (Capítulo 2) 
 
Cafeína: padrões de consumo e comportamentos associados  
I - Informações Gerais 
 
Sexo: (   )M          (   )F 
 
Idade: _______ 
 
Qual seu vínculo com a UNIFESP? 
(  ) aluno de graduação 
(  ) aluno de mestrado 
(  ) aluno de doutorado 
(  ) aluno de pós-doutorado 
(  ) professor 
(  ) funcionário 
 
Você fuma? 
*nicotina 
(  ) sim 
(  ) não 
___________________________________________________________________
_______________________ 
Consumo de nicotina (está página só será visível para pessoas que responderem 
que fumam) 
 
Quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro cigarro? 
(  ) Dentro de 5 minutos 
(  ) Entre 6 e 30 minutos 
(  ) Entre 31 e 60 minutos 
(  ) Após 60 minutos 
 
Quantos cigarros você fuma por dia? 
(  ) 31 ou mais 
(  ) 21 a 30 
(  ) 11 a 20 
(  ) 10 ou menos 
 
Qual o cigarro do dia mais difícil de largar ou de não fumar (que traz mais 
satisfação)? 
(  ) o primeiro 
(  ) os outros 
 
Você fuma mais freqüentemente pela manhã? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
Você acha difícil não fumar em lugares públicos como igrejas, bibliotecas, cinemas, 
etc? 
(  ) sim 
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(  ) não 
___________________________________________________________________
_______________________ 
Com que freqüência você consome bebidas alcoólicas? 
(  ) Não bebo 
(  ) 7 dias/semana 
(  ) 5-6 dias/semana 
(  ) 4-3 dias/semana 
(  ) 1-2 dias/semana 
(  ) 3-4 dias/mês 
(  ) 1-2 dias/ mês 
(  ) <1 dias/ mês 
 
Você toma alguma medicação regularmente? 
* considere anticoncepcionais 
(  ) sim 
(  ) não 
___________________________________________________________________
_____________________ 
Informações sobre medicação de uso contínuo (esta pergunta só aparece para 
pessoas que responderem que fazem uso regular de medicação) 
 
 
Nome da medicação e dose 
diária:_____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________
_______________________ 
Qual a sua altura em centímetros? ______________ 
 
Qual seu peso em quilogramas? ________________ 
 
Você apresenta/apresentou algum (s) do (s) quadro (s) clínico (s) descritos abaixo? 
Marque “sim” caso você apresente ou tenha tido a condição no passado; “não” caso 
não se aplique a você  

 Não Sim 
Hipertensão arterial (  ) (  ) 
Arritmia cardíaca (  ) (  ) 
Diabetes (  ) (  ) 
Gastrite (  ) (  ) 
Úlcera gástrica (  ) (  ) 
Úlcera duodenal (  ) (  ) 
Refluxo gástrico (  ) (  ) 
Colesterol elevado (  ) (  ) 
Triglicerídeos elevados (  ) (  ) 
Transtornos alimentares (anorexia e/ou 
bulimia) 

(  ) (  ) 

Transtorno de ansiedade generalizada (  ) (  ) 
Depressão (  ) (  ) 
Transtorno bipolar (  ) (  ) 
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Epilepsia (  ) (  ) 
Transtorno de déficit atenção (TDAH) (  ) (  ) 
Transtorno de estresse pós traumático 
(TEPT) 

(  ) (  ) 

Hipotiroidismo (  ) (  ) 
Hipertiroidismo (  ) (  ) 
Problemas relacionados ao uso de álcool e 
outras substâncias 

(  ) (  ) 

 
Numa escala de 0 a 10, marque o quão estressado você se sente na sua rotina 
diária  
* 0= nada estressado e 10= completamente estressado 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
___________________________________________________________________
_________________________ 
II- Consumo de Cafeína 
 
Para as próximas questões, considere os seguintes produtos: café (filtrado, 
expresso ou instantâneo); chá (preto ou mate); refrigerantes tipo cola (ex.: coca 
cola, Pepsi cola); chocolate (ao leite ou amargo/meio amargo) 
 
Com que freqüência você consome produtos que contém cafeína? 
(  ) Não consumo 
(  ) 7 dias/semana 
(  ) 5-6 dias/semana 
(  ) 4-3 dias/semana 
(  ) 1-2 dias/semana 
(  ) 3-4 dias/mês 
(  ) 1-2 dias/ mês 
(  ) <1 dias/ mês 
 
 
III - Fontes e porções consumidas de Cafeína 
* a sessão III só é visível para aqueles que declararem um consumo de cafeína 
entre 3-7 dias/semana 
 
Você bebe café? 
* filtrado, expresso ou instantâneo 
(  ) sim 
(  ) não 
___________________________________________________________________
________________________ 
Consumo de Café (esta sessão é visível somente para aqueles que responderem 
“sim” na questão anterior) 
Agora, assinale o número de porções de café que você costuma ingerir em cada um 
dos períodos listados: 
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Café filtrado 
1 porção = 100 mL 
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Café Expresso 
1 porção = 100 mL 
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Café Instantâneo 
1 porção =  3 colheres de sopa/ 100 mL de água  
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
 
Você bebe chá? 
* chá preto ou chá mate 
(  ) sim 
(  ) não 
___________________________________________________________________
_________________________ 
Consumo de Chá (esta sessão é visível somente para aqueles que responderem 
“sim” na questão anterior) 
Agora, assinale o número de porções de chá que você costuma ingerir em cada um 
dos períodos listados: 
 
Chá (sache) 
1 porção =  1 sachê/ 150 mL de água  
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Chá (pronto para beber) 
1 porção = 350 mL = 1 lata  
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Chá (folhas) 
1 porção = 150 mL = 1 xícara de chá   
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
___________________________________________________________________
_________________________ 
Você bebe refrigerantes de cola? 
* ex.: coca cola ou Pepsi cola 
(  ) sim 
(  ) não 
Consumo de Refrigerantes de Cola (esta sessão é visível somente para aqueles 
que responderem “sim” na questão anterior) 
 
Agora, assinale o número de porções de refrigerantes de cola (ex.: coca cola ou 
Pepsi cola) 
 que você costuma ingerir em cada um dos períodos listados: 
 
Refrigerantes de Cola 
1 porção =  350 mL = 1 lata  
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
___________________________________________________________________
__________________________ 
Você consome chocolate? 
* ao leite, amargo/ meio amargo 
(  ) sim 
(  ) não 
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___________________________________________________________________
__________________________ 
Consumo de Chocolate (esta sessão é visível somente para aqueles que 
responderem “sim” na questão anterior) 
 
Agora, assinale o número de porções de chocolate (somente ao leite, amargo ou 
meio amargo) que você costuma ingerir em cada um dos períodos listados: 
 
Chocolates 
1 porção =  100 gramas = 1 tablete 
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
___________________________________________________________________
___________________________ 
Com que freqüência você consome energéticos de latinha? 
* ex.: Red Bull, Burn, Gladiator 
(  ) Não bebo 
(  ) 7 dias/semana 
(  ) 5-6 dias/semana 
(  ) 4-3 dias/semana 
(  ) 1-2 dias/semana 
(  ) 3-4 dias/mês 
(  ) 1-2 dias/ mês 
(  ) <1 dias/ mês 
___________________________________________________________________
______________________ 
Consumo de Energéticos enlatados (esta sessão é visível somente para aqueles 
que declararem um consumo entre 3-7 dias/semana na questão anterior) 
Agora, assinale o número de porções de energéticos que você costuma ingerir em 
cada um dos períodos listados: 
 
1 porção =  250 mL = 1 lata pequena 
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
___________________________________________________________________
______________________ 
Com que freqüência você toma analgésicos que contém cafeína? 
* ex.: anador, benegripe, doril 
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(  ) Não tomo 
(  ) 7 dias/semana 
(  ) 5-6 dias/semana 
(  ) 4-3 dias/semana 
(  ) 1-2 dias/semana 
(  ) 3-4 dias/mês 
(  ) 1-2 dias/ mês 
(  ) <1 dias/ mês 
___________________________________________________________________
___________________________ 
Consumo de Analgésicos que contém Cafeína (esta sessão é visível somente para 
aqueles que declararem um consumo entre 3-7 dias/semana na questão anterior) 
Agora, assinale o número de porções de analgésicos que você costuma ingerir em 
cada um dos períodos listados: 
 
1 porção =  1 comprimido com 50 mg ( se seu analgésico contiver mais que 50 mg/ 
comprimido; assinale o número de porções correspondente. Ex.: 1 comprimido de 
100 mg = 2 porções) 
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
___________________________________________________________________
___________________________ 
Com que freqüência você toma pó de guaraná? 
(  ) Não tomo 
(  ) 7 dias/semana 
(  ) 5-6 dias/semana 
(  ) 4-3 dias/semana 
(  ) 1-2 dias/semana 
(  ) 3-4 dias/mês 
(  ) 1-2 dias/ mês 
(  ) <1 dias/ mês 
___________________________________________________________________
_________________________ 
Consumo de Pó de Guaraná (esta sessão é visível somente para aqueles que 
declararem um consumo entre 3-7 dias/semana na questão anterior) 
Agora, assinale o número de porções de pó de guaraná que você costuma ingerir 
em cada um dos períodos listados: 
 
1 porção =  1 colher de sopa ou 1 comprimido com 250 mg 
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
___________________________________________________________________
___________________________ 
Com que freqüência você consome energéticos de farmácia? 
* ex.: Smart Caps; Arrebite 
(  ) Não consumo 
(  ) 7 dias/semana 
(  ) 5-6 dias/semana 
(  ) 4-3 dias/semana 
(  ) 1-2 dias/semana 
(  ) 3-4 dias/mês 
(  ) 1-2 dias/ mês 
(  ) <1 dias/ mês 
___________________________________________________________________
___________________________ 
Consumo de Energéticos de Farmácia (esta sessão é visível somente para aqueles 
que declararem um consumo entre 3-7 dias/semana na questão anterior) 
Agora, assinale o número de porções de energéticos (ex.: Smart Caps; Arrebite) que 
você costuma ingerir em cada um dos períodos listados: 
 
1 porção =  1 comprimido ou 1 ampola 
 0 <1 1 2 3 ou mais 
Café da manhã (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Entre o café da manhã e o 
almoço 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Durante/logo após o almoço (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À tarde (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
À noite (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
___________________________________________________________________
_________________________ 
IV- Comportamentos  
 
Considerando seus dias de folga, como é seu consumo de cafeína quando 
comparado aos dias de trabalho/estudo? 
*considere apenas os produtos listados abaixo 
 
 Igual Maior Menor Não consumo este 

produto quando 
estou de folga 

Café (  ) (  ) (  ) (  ) 
Chá (preto ou mate) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Refrigerante de Cola (  ) (  ) (  ) (  ) 
Chocolate (exceto branco) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Energéticos (  ) (  ) (  ) (  ) 
Analgésicos com cafeína (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
 
Numa escala de 0 a 10, qual a chance de você ingerir cafeína nas seguintes 
situações:  
*  0= nenhuma chance e 10= máxima chance 
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Se preparar para uma prova/exame: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
Ter sensações agradáveis: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
Aliviar mal-estar: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
Marque “sim” ou “não” 
Eu escolho ingerir cafeína para aliviar... 

 Sim Não 
Cansaço/sonolência/fadiga (  ) (  ) 
Dor (  ) (  ) 
Estresse (  ) (  ) 
Ansiedade (  ) (  ) 
Depressão (  ) (  ) 
Tristeza (  ) (  ) 
TPM (se você for um 
homem, marque “não”) 

(  ) (  ) 

Retenção de líquidos (  ) (  ) 
Pensamentos 
desagradáveis 

(  ) (  ) 

Raiva (  ) (  ) 
Lembranças ruins (  ) (  ) 
Tédio (  ) (  ) 
Culpa (  ) (  ) 
Humilhação (  ) (  ) 
Constrangimento (  ) (  ) 
Impotência sexual/libido 
baixa 

(  ) (  ) 

 
Marque “sim” ou “não” 

 Sim Não 
Prefiro o sabor de bebidas cafeínadas (  ) (  ) 
Quando consumo cafeína, sinto que 
minha concentração/desempenho 
melhoram 

(  ) (  ) 

Sinto vontade de consumir cafeína 
quando vejo outras pessoas o fazendo 

(  ) (  ) 

Me considero uma pessoa viciada em 
cafeína 

(  ) (  ) 

 
Quando NÃO consumo cafeína, sinto... 

  

 Sim Não 
Náuseas e/ou vomito (  ) (  ) 
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Fadiga ou sonolência acentuada (  ) (  ) 
Dor de cabeça (  ) (  ) 
Ansiedade ou depressão acentuada (  ) (  ) 
Me sinto tão mal fisicamente que mal 
consigo exercer minhas tarefas habituais 

(  ) (  ) 

 
Você já foi alertado a parar de consumir cafeína? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
 
INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

 
Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 
cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) 
diante da afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira como você 
tem se sentido nesta semana, incluindo hoje. Não há respostas certas ou erradas, 
então, assinale a reposta que achar mais adequada. Tome cuidado de ler todas as 
afirmações de cada grupo antes de fazer sua escolha, de forma a selecionar apenas 
uma afirmativa por grupo. 
 
1. 0 Não me sinto triste. 
    1 Eu me sinto triste. 
    2 Estou sempre triste e não consigo sair disso. 
    3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.  
 
2. 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 
    1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 
    2 Acho que nada tenho a esperar. 
    3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem 
melhorar. 
 
3. 0 Não me sinto um fracasso. 
    1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 
    2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de 
fracassos. 
    3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 
 
4. 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 
    1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 
    2 Não encontro um prazer real em mais nada. 
    3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo.  
 
5. 0 Não me sinto especialmente culpado. 
    1 Eu me sinto culpado às vezes. 
    2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 
    3 Eu me sinto sempre culpado. 
6. 0 Não acho que esteja sendo punido. 
    1 Acho que posso ser punido. 
    2 Creio que vou ser punido.  
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    3 Acho que estou sendo punido. 
 
7. 0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 
    1 Estou decepcionado comigo mesmo. 
    2 Estou enojado de mim. 
    3 Eu me odeio. 
 
8. 0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 
    1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros. 
    2 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 
    3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 
 
9. 0 Não tenho quaisquer idéias de me matar. 
    1 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 
    2 Gostaria de me matar. 
    3 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 
 
10. 0 Não choro mais que o habitual. 
      1 Choro mais agora do que costumava. 
      2 Agora, choro o tempo todo. 
      3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira.  
 
11. 0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 
      1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava. 
      2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 
      3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 
 
12. 0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 
      1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 
      2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 
      3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas.  
 
13. 0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 
      1 Adio minhas decisões mais do que costumava.  
      2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 
      3 Não consigo mais tomar decisões. 
 
14. 0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser.  
      1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.  
      2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem 
parecer sem atrativos. 
      3 Considero-me feio.  
 
15. 0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 
      1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 
      2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa. 
      3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 
 
16. 0 Durmo tão bem quanto de hábito. 
      1 Não durmo tão bem quanto costumava. 
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      2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade 
para voltar a dormir. 
      3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para 
voltar a dormir. 
 
17. 0 Não fico mais cansado que de hábito. 
      1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 
      2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 
      3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 
 
18. 0 Meu apetite não está pior do que de hábito.  
      1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.  
      2 Meu apetite está muito pior agora.  
      3 Não tenho mais nenhum apetite. 
 
19. 0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente.  
      1 Perdi mais de 2,5 Kg. 
      2 Perdi mais de 5,0 Kg. 
      3 Perdi mais de 7,5 Kg.  
 
Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( ) 
 
20. 0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde. 
      1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações 
no estômago ou prisão de ventre. 
      2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra 
coisa que não isso. 
      3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar 
em outra coisa. 
 
21. 0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual.  
      1 Estou menos interessado por sexo que costumava. 
      2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente.  
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QUESTIONÁRIOS DE HISTÓRICO CLÍNICO E ESTADO FÍSICO 
 
Os seguintes questionários têm por objetivo selecionar voluntários para o 
estudo “EFEITOS DA CAFEÍNA NA COGNIÇÃO DE INDIVÍDUOS JOVENS E SAUDÁVEIS”. Eles 

deverão preencher critérios rigorosos para participar do estudo, a saber: ter nível 
universitário (completo ou incompleto), peso e altura proporcionais (peso/altura2 
entre 20 e 25), idade entre 18 e 35 anos, ser saudáveis, consumidores regulares de 
cafeína (a ser definido por meio de questionário específico), destros, sem histórico 
de doenças neurológicas, psiquiátricas, ou abuso de drogas, não poderão ser 
consumidores de grandes quantidades de bebidas alcoólicas/drogas de abuso ou 
fumantes. Não devem, ainda, estar ingerindo nenhum tipo de medicamento 
psicotrópico (que age no sistema nervoso) na época do experimento e deverão ter o 
português como primeira língua. 
Para maiores detalhes contate Juliana Lanini: (11) 8991-2924  e-mail: 
julianalanini@yahoo.com.br 
 
Nome:______________________________________________ Tel. e 
cel.:___________________;  
Idade:______  Sexo: masculino      feminino  
Peso :________     Altura :________      IMC (peso/altura2)_______ 
Você é canhoto? sim      não  
O português é a sua primeira língua? sim      não  
Escolaridade: estudante universitário      Formado ;    Curso: 
______________________ 
 
Você se considera de boa saúde? sim      não  
Você fuma? sim      não   Quanto:_______________ 
Com que freqüência você bebe? Quanto? ________________________________ 
Você ingere muita cafeína (café, chá, chocolate, refrigerantes) ? sim      não   
Quanto por dia? ________________________________ 
Você dorme bem? sim      não  
Você pratica alguma atividade física? sim      não  
Se sente bem quando se exercita? sim      não  
Você está tomando alguma medicação? sim      não       O que? 
____________________ 
Você já passou mal depois de tomar algum medicamento? sim      não  
Em caso positivo, qual? 
_______________________________________________________ 
Tem visão: normal   corrigida   
Você tem algum problema de audição? sim   não   
Você tem se sentido muito deprimido ou ansioso ultimamente? sim      não  
No geral, se considera mais deprimido ou ansioso que as outras pessoas? sim     
não  
Em caso positivo, acha que isso pode refletir alguma patologia? sim     não  
 
Você já teve ou tem: 

Deficiências de leitura, aprendizado, atenção ou hiperatividade? sim    não    
Glaucoma? sim      não  
Hipertensão? sim      não  
Problemas de fígado (incluindo hepatite)? sim      não  
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Problemas respiratórios (incluindo tuberculose)? sim      não  
Problemas renais? sim      não  
Problemas cardíacos? sim      não  
Problemas hormonais (incluindo de tireóide) ? sim      não  
Problemas neurológicos? sim      não  
Já desmaiou? sim      não  
Convulsões, incluindo epilepsia? sim      não  
Problemas psiquiátricos, incluindo depressão? sim      não  
Tem histórico familiar de depressão? sim      não . 
Parentesco:_______________________ 
Tem histórico familiar de doença de Alzheimer? sim      não . 
Parentesco:_______________________ 
Diabete? sim      não  
Alguma reação alérgica? sim      não    A que?__________________________ 
Já fez alguma cirurgia? sim      não    Qual?____________________________ 
Algum outro problema de saúde? 
Obs.:____________________________________________ 
 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO DIA DO EXPERIMENTO: 
Trouxe óculos/lente? sim      não      não necessário  
Dormiu por quantas horas ontem? ______________________________________ 
Você bebeu ontem ou tomou algum medicamento ontem ou hoje? sim  não  
Quanto/ o que?_________________________________________________ 
Você comeu alguma coisa antes de vir ao laboratório? sim      não  
O que?_______________________________________________________ 
 
 
 
Nome:____________________________________________ 
 Data:__________ 
Respondi a este formulário que consiste de 3 pg.  
 
Assinatura:________________________ 
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ESCALA ANALÓGICA VISUAL DE HUMOR (VAMS) 

 

Instruções:  

- Avalie como você se sente agora em relação aos itens abaixo.  

- Considere cada linha como representando a gama completa de cada dimensão, isto 

é, as extremidades indicam os máximos de cada condição.  

- Marque claramente cada linha com um traço vertical. 

 

ALERTA  SONOLENTO 

CALMO  AGITADO 

FORTE  FRACO 

CONFUSO 
 COM IDÉIAS 

CLARAS 

ÁGIL  DESAJEITADO 

APÁTICO  DINÂMICO 

SATISFEITO  INSATISFEITO 

PREOCUPADO  TRANQÜILO 

RACIOCÍNIO 

DIFÍCIL 

 
PERSPICAZ 

TENSO  RELAXADO 

ATENTO  DISTRAÍDO 

INCOMPETENT

E 

 
COMPETENTE 

ALEGRE  TRISTE 

HOSTIL  AMISTOSO 

INTERESSADO 
 DESINTERESSA

DO 

RETRAÍDO  SOCIÁVEL 

POUCA 

CAFEÍNA 

 
MUITA CAFEÍNA 

 



 

ESCALA ANALÓGICA VISUAL DE SINTOMAS SOMÁTICOS (BSS) 

 

 

1. Avalie como você se sente em relação aos itens abaixo. Cada pergunta é 

respondida colocando um traço vertical na linha de resposta. 

2. Considere a linha como representando a gama completa de cada dimensão. 

3. Coloque um traço vertical na posição que melhor se ajusta ao que você sente. 

4. Considere os extremos da linha como a sensação máxima; as posições 

intermediárias representam graduações no sentido de um dos extremos.  

MAS ATENÇÃO: em algumas escalas o centro representa a neutralidade, 

enquanto que em outras a ausência do sintoma corresponde a uma das 

extremidades; 

5. RESPONDA COMO VOCÊ SE SENTE NO MOMENTO EM RELAÇÃO A CADA 

ITEM. 

 

MUITO 

CANSAÇO 

FÍSICO 

 NENHUM 

CANSAÇO 

FÍSICO 

MUITA 

CEFALÉIA 

 NENHUMA 

CEFALÉIA 

MUITA 

TONTURA 

 NENHUMA 

TONTURA 

MUITO 

TREMOR 

 NENHUM 

TREMOR 

MUITA 

FRAQUEZA 

 NENHUMA 

FRAQUEZA 

MUITA 

TENSÃO 

MUSCULAR 

 
NENHUMA 

TENSÃO 

MUITA 

NÁUSEA 

 NENHUMA 

NÁUSEA 

MUITA 

SALIVAÇÃO 

 BOCA MUITO 

SECA 
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SUOR MUITO 

INTENSO 

 
SEM SUOR 

VISÃO MUITO 

TURVA 

 VISÃO MUITO 

CLARA 

MUITA 

PALPITAÇÃO 

 NENHUMA 

PALPITAÇÃO 

MUITA 

DIFICULDADE 

DE RESPIRAR 

 NENHUMA 

DIFICULDADE 

DE RESPIRAR 

MUITA 

DIFICULDADE 

DE CAMINHAR 

 NENHUMA 

DIFICULDADE 

DE CAMINHAR 

 

MUITO 

IRRITADO 

 

 NADA 

IRRITADO 

 

COM 

SINTOMAS DE 

GRIPE 

 

 SEM 

SINTOMAS DE 

GRIPE 

 

NENHUMA 

VONTADE DE 

IR AO 

BANHEIRO 

(URINAR) 

 

 

URGÊNCIA EM 

IR AO 

BANHEIRO 

(URINAR) 

NENHUMA 

VONTADE DE 

IR AO 

BANHEIRO 

(DEFECAR) 

 URGÊNCIA EM 

IR AO 

BANHEIRO 

(DEFECAR) 
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PARADIGMA DE DUPLATAREFA 
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SPAN DE DIGITOS 

 
Note to experimenter.   The table contains only lists of ten digits.  The lists actually 

given must be equal in length to the subject’s digit span.  Starting from the left of each 
list, read out lists of length equal to the subject’s digit span.  Since the lists are 
presented for only 1.5 minutes, the number actually read out will depend upon the 
subject’s digit span.  As the subject tries to reproduce the list, enter each item below the 
item that was actually in the same ordinal position when the list was read out.  The raw 
score is the number of digits in each list that were correctly recalled in their correct 
serial positions.  These raw scores can be converted to proportions by using the 
conversion table (see List Memory – Single Task), or simply dividing by the number of 
lists.   The subject’s final List Memory score is the mean proportion, that is the total of 
the proportions in the rightmost column, divided by the number of lists dictated. 
 

List  1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10t
h 

Score  Score
/n 

1. 9 5 6 1 3 6 1 9 8 2   

Respon
se 

            

2 7 2 9 1 5 4 8 1 6 3   

Respon
se 

            

3 5 8 9 7 2 4 5 3 1 4   

Respon
se 

            

4 9 6 3 8 2 5 4 7 1 8   

Respon
se 

            

5 2 4 6 3 1 8 7 2 5 4   

Respon
se 

            

6 5 7 8 7 2 9 4 3 5 2   

Respon
se 

            

7 1 3 4 8 3 1 2 6 2 9   

Respon
se 

            

8 8 2 7 5 4 6 1 3 8 9   

Respon
se 

            

9 1 9 4 2 7 4 8 3 6 2   

Respon
se 

            

10 3 1 2 6 9 4 8 3 5 2   

Respon
se 

            

11 2 5 4 9 6 1 9 4 8 2   
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Respon
se 

            

12 3 8 6 4 5 7 5 2 9 6   

Respon
se 

            

13 7 5 6 3 2 8 5 1 9 1   

Respon
se 

            

14 9 3 5 9 6 8 2 1 3 7   

Respon
se 

            

15 5 4 3 6 5 7 3 8 7 3   

Respon
se 

            

 
List Memory Score (Dual Task) =  
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Abstract 

 

Caffeine is the most consumed psychostimulant in the world, but the motivations related 

to its use are unclear. Previous studies have shown that acute caffeine consumption 

exerts beneficial effects on subjective feelings of arousal, as well as on simple and 

sustained attentional processes. Moreover, although caffeine-containing products are 

often consumed with a glucose source, which also has cognitive effects, very few 

studies have investigated their integrated effects on cognitive functioning, specially 

taking into account more complex attentional processes (executive functioning). To 

address these issues, we investigated the motivations for caffeine consumption and 

whether arousal and cognitive enhancing effects were among these motivations (study 

1) and also the effects of acute doses of caffeine ranging from habitual personalized 

doses (“basal” doses) to challenge doses (basal + 150 or basal + 300 mg) on 

attentional/executive measures (study 2). To investigate motivation for caffeine 

consumption we used an online questionnaire responded by a University sample of 965 

people. Motivations for caffeine use were grouped into factors with an exploratory factor 

analysis followed by a structural model to investigate which factors were related to 

caffeine consumption. To investigate acute caffeine-effects we ran a double-blind, 

placebo-controlled study including young, healthy, rested, male habitual caffeine 

consumers. In order to investigate the effects of basal doses and its interaction with 

food (Study 2A, n=60) subjects were randomly assigned to one of 4 treatments: fasting-

placebo, fasting-caffeine, meal-placebo, meal-caffeine. To investigate the effects of 

challenge doses of caffeine (Study 2B, n=60) subjects were randomly assigned to one 

of 4 treatments: placebo, basal, basal+150 and basal+300. Caffeine habitual doses 

were individualized for each participant based on their self-reported caffeine 

consumption at the time of testing. The test battery included measures of simple and 

sustained attention, executive domains (inhibition, updating, shifting, dual-tasking, 

planning, access to long-term memory, and metacognition), control measures of 

subjective alterations, glucose and insulin levels, skin conductance, heart rate and pupil 

dilation. In study 1, we found that the main predictors for caffeine use are related to its 

stimulant properties (alertness improvement) and to the pleasure associated to its 

consumption (social reasons and preference for the taste of caffeinated products). 

Study 2A showed that regardless of meal intake, acute habitual doses of caffeine 
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significantly improved simple and sustained attention and decreased subjective 

symptoms of fatigue. Updating was the only executive domain sensitive to caffeine-

induced enhancement. Pupil size during the task that indexed updating also indicated 

use of less cognitive effort. In study 2B we found no dose-dependent effects. In 

conclusion, the participants’ morning caffeine “fix” had positive attentional effects and 

selectively improved executive updating irrespective of the presence of food, but 

increasing this dose did not lead to better effects. These findings are in agreement with 

the motivations for caffeine use and indicate that habitual caffeine consumers can 

adjust, by everyday usage, the ideal amount of caffeine to achieve these goals. 

 

 


