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     Introdução 

 As atividades físicas proporcionam uma alta qualidade de vida. Praticar exercícios 

regularmente ajuda a manter uma boa saúde mental e corporal, em qualquer idade. 

As atividades físicas são benéficas para todo o organismo, a começar pela 

importantíssima função de fortalecer os ossos, articulações e músculos, proporcionando mais 

resistência, flexibilidade, equilíbrio corporal, agilidade, e principalmente, um bom 

condicionamento físico, melhorando as condições de funcionamento do sistema 

cardiorrespiratório. 

A qualidade de vida é muito maior quando se tem o hábito de praticar exercícios, pois 

aumenta a disposição, a facilidade para certas coisas, melhora o sono, a alimentação, o 

humor, o aspecto da pele, ajuda na superação de limites, na vida sexual, entre outros milhares 

de benefícios. 
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Além de ser importante em diversos aspectos do corpo, essas tarefas beneficiam 

também a saúde mental, pois melhoram o fluxo de sangue para o cérebro, levando mais 

oxigênio e nutrientes, regula as substâncias que estão ligadas ao sistema nervoso, diminui o 

estresse, pois é relaxante para a mente e faz com que algumas substâncias relacionadas à 

esse comportamento, sejam eliminadas. 

Determinados suplementos nutricionais têm ganhado destaque devido aos seus 

efeitos positivos no organismo. Dentre eles, podem ser destacados os ativos ergogênicos os 

quais têm por função potencializar o rendimento esportivo, bem como aumentar as 

adaptações requeridas pelo corpo durante a prática de esportes. Um dos exemplos em 

destaque é o composto teacrina, alcalóide encontrado em fontes de origem natural, tais 

como a Camellia assamica var. kucha, café e algumas frutas exóticas. 

 

 
     Descrição 

Theacrine é um ativo que possiu alta concentração de teacrina (>=99%) e a natureza 

bioidêntica deste composto melhora os processos metabólicos naturais do corpo para 

fornecer energia, aumentar performance por reduzir a fadiga, além de melhorar a motivação, 

humor e cognição. 

A teacrina é encontrada de forma abundante na fruta de cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum), no café (Coffea) e principalmente, na planta Camellia assamica var. kucha, 

planta endêmica de Yunnan, província da China. Camellia assamica var. kucha foi utilizada há 

muito tempo em preparações como chás e cafés, e foi descoberto que a planta possui uma 

grande quantidade do alcalóide teacrina. 



 

 

 

Figura 1: Estrutura química da teacrina. 

 

     Propriedades 

Theacrine na melhora da ação cognitiva e performance física – Mais dopamina e 

menos adenosina 

Theacrine age em dois caminhos neurais: dopaminérgico e adenosinérgico, ao 

estimular essas vias principais e modular outros neurotransmissores, aumentam a energia 

sem causar irritabilidade e permite que atletas de competição e indivíduos ativos melhorem 

o seu desempenho físico e mental. 

Dopamina: Os receptores de dopamina como o D1-like, ao se ligarem à teacrina, 

interagem com o complexo proteico Gs, ativando a enzima adenilato ciclase, e 

consequentemente, aumentando a síntese de adenosina monofosfato cíclico (AMPc). 

Sabe-se que suplementos ergogênicos podem contribuir para a inibição da enzima 

fosfodiesterase, responsável pela degradação do mediador químico intracelular, AMP cíclico. 

Dessa forma, esses compostos bioativos promovem o aumento do tempo de meia-vida do 

AMP cíclico, aumentando a atividade na região do núcleo accumbens (NAC) do cérebro, 

associados à recompensa, à conclusão de tarefas e à motivação. 



 

 

Altos níveis de dopamina estão relacionados com aumento percebido de energia, 

melhora do humor e sensações de prazer. 

Desta forma, Theacrine garantirá um bom desempenho no esporte, visto que, ela 

potencializará a energia, o humor e a motivação pelo aumento da disponibilidade de 

dopamina no organismo. 

 

Figura 2: Estimulação e inibição da adenilato ciclase por diferentes receptores 

dopaminérgicos (D1 e D2).Adaptado Bear, M.F. et al., 1996. 

 

Adenosina: A adenosina é um importante nucleosídeo formada por uma base 

nitrogenada purínica (no caso adenina) associada à uma pentose, desempenhando funções 

em vários tecidos. No SNC, a adenosina desempenha importantes funções como a modulação 

da liberação de neurotransmissores, plasticidade sináptica, neuroproteção em eventos 

isquêmicos e de hipóxia ou em casos de estresse oxidativo. 

Theacrine promove a inibição da atividade de receptores adenosinérgicos 

desempenhando um papel importante nos processos bioquímicos que promovem sensação 

de relaxamento. Além disso, ao inibir a atividade dos receptores A1 e A2, ocorre a diminuição 

da sensação de fadiga e cansaço. 



 

 

 

Figura 3: Esquema da regulação dos receptores adenosinérgicos A2a acoplados a proteína Gs 

,estimulando a enzima adenilato ciclase na produção de AMPc e ativação da proteína quinase 

A. 

Thecrine versus Cafeína 

Sensação de bem-estar e disposição: Diferentemente da cafeína, Theacrine age 

diretamente nos receptores dopaminérgicos, tornando-se um protagonista do “bem-estar” 

em função de promover a disponibilidade do neurotransmissor dopamina, contribuindo para 

o bom humor e disposição, fundamentais na prática de atividades físicas. 

Tolerância: A cafeína é conhecida por levar o indivíduo à tolerância, ou seja, cada vez 

mais o indivíduo necessita de doses maiores de cafeína para que ela consiga desempenhar o 

mesmo efeito inicial desejado, chegando em um ponto que a mesma não fará mais efeito 

devido à tolerância provocada no organismo. Ao contrário disso, Theacrine não causa 

tolerância no indivíduo, e assim, garante que o efeito desejado seja sempre o mesmo, não 

tendo uma resposta do tipo dose-dependente como a cafeína possui. 

Duração da ação: Theacrine garante que a energia e o foco, necessários para um bom 

desempenho no exercício físico sejam mantidos por muito mais tempo quando comparada à 

cafeína. Enquanto a Theacrine desempenha sua função por um período de quatro a seis 

horas, a cafeína garante um aumento de energia apenas ao longo de uma hora e meia a duas 

horas. 



 

 

Esse efeito prolongado da Theacrine não atrapalha no desempenho do sono, pois 

diferentemente da cafeína, não atua em receptores adrenérgicos que culmina no aumento 

de adrenalina, e portanto, na sensação de hiperatividade e inquietação, comprometendo a 

qualidade do sono. 

Ansiedade: Diferentemente da cafeína, Theacrine contribui para diminuir os níveis de 

ansiedade tendo em vista que a mesma não contribui para o aumento da pressão sanguínea, 

ou mesmo para a taquicardia isso porque a Theacrine não é um estimulante. 

Desta forma, Theacrine não possui os efeitos colaterais que a cafeína apresenta. 

Além disso, quando se associa Theacrine à cafeína, tais efeitos colaterais podem ser 

minimizados, e assim, pode-se potencializar o desempenho do atleta sem comprometer suas 

atividades a nível fisiológico. 

Theacrine x Cafeína 

Melhora performance física e mental Melhora performance física e mental 

Não é estimulante Estimulante 

Reduz a ansiedade Aumenta a ansiedade 

Não altera frequência cardíaca Acelera o batimento cardíaco 

Não altera pressão arterial Altera a pressão arterial 

Contribui para manter o foco Pode causar perda de foco 

Não causa tolerância Causa tolerância 

BENEFÍCIOS:  

 Alta concentração de teacrina (>99%); 

 Aumenta energia física e mental; 

 Promove energia sem causar nervosismo, irritabilidade ou tolerância, efeitos 

indesejados da cafeína; 



 

 

 Melhora do humor; 

 Aumenta a motivação para exercício; 

 Melhora a concentração percebida e foco; 

 Reduz o estresse 

 
  

   Estudos 

Theacrine na melhora da função cognitiva e aumento da motivação Dois estudos 

clínicos em humanos saudáveis foram realizados para avaliar a ação de Theacrine ao longo de 

um período de 6 horas. Para isto, foi utilizada a Escala Analógica Visual (VAS) como método 

de avaliação da intensidade de cada alteração notada, como fadiga, concentração, ansiedade 

entre outras. 

 

Figura 4: Resultado da suplementação de Theacrine durante 6 horas. 

Resultados: A administração de Theacrine mostrou um aumento de energia sem 

causar nervosismo, irritabilidade ou tolerância, aumento da motivação para o exercício; 

diminuição da sensação de fadiga e aumento da energia mental. 

 
 

 

 



 

 

     Indicações 

 Theacrine é indicado para a melhora da performance física e mental, favorecendo o 

aumento da concentração, humor, aumento da disposição, potencializa a energia durante a 

prática de atividades físicas desde as baixas até as de alta intensidade, entre outras. Seus 

efeitos são similares ao da Cafeína, mas sem causar os efeitos colaterais como taquicardia, 

irritabilidade, fadiga e tolerância. Além disso, Theacrine pode ser utilizado seguramente por 

atletas por possuir certificações garantindo sua não interferencia nos exames anti-doping.  

 
 
 

     Concentração Recomendada 

A dosagem usual de Theacrine é de 50mg a 200mg 

 
 

     Farmacotécnica 

 Theacrine é estável quando submetida ao aquecimento bem como em seu estado 

líquido. 
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