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A maioria das pessoas se preocupa bastante 
com as doenças, mas poucas, com a boa 
saúde e outras diversas coisas da vida. As 
mentes comuns estão sempre fascinadas 
pelas coisas extraordinárias, enquanto as 
mentes extraordinárias se fascinam também 
pelas coisas comuns. Na época das grandes 
navegações marítimas, o médico escocês 
JAMES LIND (1716-1794) descobriu 
a maneira de combater o escorbuto, ao 
observar algo comum: o uso diário de suco 
de frutas prevenia a doença entre marinheiros. 
EDWARD JENNER (1749-1823) desenvolveu 
a vacina contra a varíola a partir da observação 
de algo comum em ordenhadoras de vacas, a 
proteção natural contra a doença. SIGMUND 
FREUD (1856-1939) desenvolveu a psicanálise 
a partir de fatos comuns, como o sono, os 
sonhos e o desejo sexual. ALEXANDER 
FLEMING (1881-1955) descobriu o primeiro 
antibiótico, a penicilina, a partir da observação 
de algo comum, a contaminação por fungos de 
seu material de pesquisa. 

Doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, 
tabagismo e alcoolismo são problemas 
comuns e ao mesmo tempo de extraordinária 
repercussão social. A obesidade, a hipertensão 
arterial, a hipercolesterolemia, a cardiopatia 
isquêmica, o câncer e o diabetes, dentre outras 
doenças, possuem uma estreita relação com a 
dieta. Por isso uma dieta saudável é importante 
na prevenção de doenças. 

Cerca de 90% da dieta humana é oriunda do 
reino vegetal. Na atualidade as plantas mais 
consumidas no mundo são a Coffea arabica 
(café), a Cola acuminata (bebidas tipo Cola) e 
a Thea sinensis (chá). Mais do que os produtos 
agrícolas como arroz, trigo, soja, feijão, batatas, 
tomates, etc. O café ainda é um dos principais 
produtos agrícolas brasileiros e envolve 10% 
da população economicamente ativa no País, 
com uma produção anual de cerca de 25 

milhões 
de sacos de 60 
Kg, o que implica num saldo para a 
balança comercial brasileira de cerca de US$ 
2 bilhões anuais em exportações e um valor 
igual gerado no mercado interno. Os EUA são 
os maiores consumidores mundiais de café, 
sendo o Brasil o maior produtor e segundo 
maior consumidor. O mercado internacional 
de café gera anualmente recursos na ordem de 
8 bilhões de dólares para os países produtores 
(pobres) e em torno de US$ 80 bilhões 
nos países industrializados (ricos). Jovens 
substituem o café por refrigerantes do tipo 
Cola (uma garrafa de 2 Litros possui teor de 
cafeína equivalente a 3 xícaras grandes de 
café), que parece estar associado a epidemia 
de obesidade em países como os EUA.

Pouco se conhece dos possíveis benefícios 
do consumo diário e moderado de café para 
a saúde humana, particularmente o sistema 
cardiovascular. No passado, suspeitava-se que 
o café consistia apenas de cafeína, prejudicial 
ao ser humano, sendo contra-indicada a todo 
paciente com doença cardiovascular. Mas o 
café, não é só cafeína. 

Unidade de Pesquisas do Café | InCor-SP
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O corpo clínico do InCor é integrado pelo quadro de 
docentes das disciplinas de Cardiologia e Cirurgia 
Torácica da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo e médicos do Hospital das Clínicas da 
FMUSP, contando com os mais modernos recursos 
da tecnologia médica. O InCor presta ASSISTÊNCIA 
MÉDICA de padrão internacional na área da 
cardiologia, mantendo seu corpo clínico e suas equipes 
multiprofissionais permanentemente atualizadas, por 
meio de intensa atividade de PESQUISA, que envolve 
contínuo intercâmbio com instituições internacionais 
congêneres, participação ativa em congressos, 
simpósios e mesas-redondas, além de volumosa 
e relevante presença em publicações científicas 
nacionais e internacionais.

O InCor desempenha, ainda, constante atividade de 
ENSINO, que beneficia os alunos da Faculdade de 
Medicina da USP. Oferece Residência Médica nas 
áreas de cardiologia clínica, cardiologia pediátrica e 
cirurgia cardiovascular, e ainda, de forma pioneira, em 
enfermagem, psicologia e serviço social médico, além 

de cursos de especialização em medicina 
nuclear, métodos diagnósticos não 
invasivos, terapia intensiva, anatomia 
patológica e hemodinâmica. São 

promovidos, anualmente, mais 
de 300 programas de ensino e 

aperfeiçoamento para a equipe 
multiprofissional.

A Missão do InCor é ser uma 
instituição de referência e 

excelência, internacionalmente 
reconhecida na área de 
assistência, ensino e pesquisa 
em Cardiologia, gerando, 

aplicando e difundindo o 
conhecimento científico 
e o desenvolvimento 

tecnológico e 
de recursos 

humanos.

As Diretrizes são atuar na promoção, 
prevenção, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação da saúde do cardiopata, 
contribuindo para a melhoria do nível 
de saúde da população, utilizando o 
conhecimento científico e tecnológico 
existente na Instituição para o 
aperfeiçoamento contínuo dos processos de 
assistência, ensino e pesquisa.

A Filosofia de Trabalho é dotar a instituição 
de pessoas capacitadas, motivadas e 
comprometidas com a missão do InCor, 
buscando a melhoria do atendimento ao 
cliente interno e externo; Administrar 
a Instituição de forma participativa, 
enfatizando o espírito de equipe e 
garantindo a integração dos distintos 
setores, pela comunicação transparente 
dos objetivos e metas a serem atingidas; 
Monitorar resultados com vistas ao 
aperfeiçoamento contínuo dos serviços 
prestados e dos processos de trabalho; 
Incrementar o trabalho multiprofissional em 
cardiologia e buscar parcerias que garantam 
a complementaridade de competências para 
alcançar os objetivos da Instituição. 

Face a importância social, econômica, 
agrícola e particularmente pelo potencial 
benéfico do café para a saúde humana, o 
InCor, através da criação da Unidade de 
Pesquisas do Café, atuará na Coordenação 
Internacional do COFFEE HEART STUDY 
da WORLD HEART FEDERATION 
(CHS/WHF). Também, pretende liderar 
as pesquisas nessa área, a nível nacional e 
internacional. O passo inicial é a editoração 
dessas Cartas Médicas, para a classe 
médica conhecer as bases científicas do 
projeto, manter-se atualizada na área e obter 
informações interessantes e variadas sobre o 
nosso popular café.

Unidade de Pesquisas do Café
O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (InCor - HCFMUSP) é um dos mais modernos
hospitais do mundo, especializado no tratamento clínico e cirúrgico de doenças cardíacas.

www.incor.usp.br
www.worldheart.org
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Embora menções existissem sobre a circulação do 
sangue, a elaboração não apenas da teoria mas a com-
provação morfológica e experimental da circulação do 
sangue por HARVEY, criou uma nova era no pen-
samento humano - a Era da Experimentação Clínica. 
HARVEY rejeitou definitivamente a teoria de GALE-
NO (130-200 A.D.) sobre a circulação do sangue. Sua 
descoberta recebeu violenta oposição, principalmente 
pelos grandes nomes da época, todos seguidores de 
GALENO e outras autoridades do passado.

William Harvey nasceu em Folkstone, Kent, Inglaterra 
em 1 de abril de 1578 e morreu em 3 de junho de 
1657, em Londres. Estudou em Cambridge de forma 
interrompida, pois se supõe que sofria de malária, que o 
limitava bastante. Mesmo assim, conseguiu se graduar 
em 1597. Determinado a continuar seu treinamento 
médico, iniciou um período de estudos de dois anos e 
meio na Universidade de Pádua, considerada a melhor 
escola médica da Europa na época. Em 1600, quando 
estava estudando em Pádua, conheceu uma nova 
bebida, quente como o inferno, preta como o carvão, 
pura como um anjo e doce como o amor - o café. Ao 
regressar para a Inglaterra, levou consigo grãos da 
bebida e passou a promover e divulgar o consumo de 
café entre seus colegas e pacientes, como uma bebida 
agradável e estimulante do intelecto, ao contrário das 
bebidas alcoólicas que eram moda na Inglaterra do 
Século XVII. No seu leito de morte, disse que o café foi 
a bebida mais saudável e agradável que conheceu em 
vida. Seu professor foi o grande anatomista Hieronymus 
Fabricius ab Aquapendente.

Naquele época acreditava-se que os vasos sanguíneos 
continham ar e sangue, uma idéia de Aristóteles. 
Galeno provou que as artérias contém apenas sangue 
e presumiu que o ar entrava no lado direito do coração 
através dos pulmões. Acreditava que a circulação era 
um movimento tipo as ondas do mar, onde o sangue 
vinha e voltava do coração. Galeno imaginou que o 
sangue era levado pelas artérias e trazido pelas veias 
até o coração e que era formado no fígado, passando 
pela aurícula direita (câmara superior direita do 
coração) e daí para o ventrículo direito (câmara 
inferior direita), onde se misturava com o sangue das 
artérias, misturado com o ar oriundo dos pulmões. 

Para isto, Galeno acreditava que havia um septo ou 
perfuração entre os ventrículos, o qual era visto e 
comentado por anatomistas da Idade Média, temerosos 
de contrariarem os ensinamentos de Galeno. 

Harvey questionou a existência deste septo 
e o movimento do sangue, demonstrando 
experimentalmente, que o sangue se move da forma 
como conhecemos na atualidade. William Harvey 
foi médico da corte de Jaime I (1603/1625) e Carlos 
I (1600-1649) e teve como cliente o grande Francis 
Bacon (1561-1626), advogado, político, ensaísta, e 
co-inventor do método científico que enalteceu a 
experiência e o método dedutivo. Apesar da oposição 
inicial dos doutores da época, suas idéias foram aceitas 
e divulgadas por René Descartes (1596-1650), que 
sofreu sua influência na composição da quinta parte do 
DISCURSO DO MÉTODO e na obra AS PAIXÕES 
DA ALMA. 

A teoria da circulação sanguínea de Harvey foi 
publicada na sua obra A PROPÓSITO DOS 
MOVIMENTOS DO CORAÇÃO E DO SANGUE 
(1628). A descoberta da circulação de HARVEY 
levou a duas conclusões lógicas: a possibilidade do 
uso intravenoso (IV) de medicamentos, uma pesquisa 
efetuada em 1656 por Sir CHRISTOPHER WREN, 
assistido por BOYLE e WILKINS; e a possibilidade 
da transfusão de sangue.

Referência
1. LIMA, D.R. (2003) . HISTÓRIA DA MEDICINA, MEDSI, RJ.

Café na História da Medicina
O maior avanço científico do século XVII foi a descoberta
da circulação do sangue e o desenvolvimento da metodologia
científica pelo inglês WILLIAM HARVEY (1578-1657).
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Embora uma bebida feita a partir de grãos torrados, 
provavelmente o café, tenha sido oferecida ao 
rei David de Israel (1010 a 970 a.C.) conforme o 
texto Bíblico: “E sucedeu que, chegando Davi 
a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos 
filhos de Amom, e Maquir, filho de Amiel, de 
Lo-Debar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, 
Tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e 
trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, 
e lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, 
e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a 
Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, 
porque disseram: Este povo no deserto está 
faminto, cansado e sedento” (2 SAMUEL 17:27-
29). O consumo de café começou e se propagou 
entre os muçulmanos, sendo que o próprio Maomé 
(570-632) era consumidor da bebida denominada 
QAHWAH, em árabe. Esta, foi descoberta por 
um pastor de cabras, Kaldi, ao constatar que 
seu rebanho vivia acordado e estimulado, pelas 
montanhas do Yemen. Cerca de treze séculos mais 
tarde, a cafeína seria identificada pelo químico 
alemão Ferdinand Rounge, em 1820. 

O café possui apenas 1 a 2,5 % de cafeína e 
diversas outras substâncias, em maior quantidade. 
E essas outras substâncias, podem até ser mais 
importantes do que a cafeína, para o organismo 
humano. O café possui além de uma grande 
variedade de minerais como potássio (K), 
magnésio (Mg), cálcio (Ca), sódio (Na), ferro 
(Fe), manganês (Mn) , rubídio (Rb), zinco (Zn), 
cobre (Cu), estrôncio (Sr), cromo (Cr), vanádio 
(V), bário (Ba), níquel (Ni), cobalto (Co), chumbo 
(Pb), molibdênio (Mo), titânio (Ti) e cádmio (Cd) ; 
aminoácidos como alanina, arginina, asparagina, 
cisteína, ácido glutâmico, glicina, histidina, 
isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, 
serina, treonina, tirosina, valina; lipídeos como 
triglicerídeos e ácidos graxos livres; açúcares como 
sucrose, glicose, frutose, arabinose, galactose, 
maltose e polissacarídeos. 

Adicionalmente, o café também possui uma 
vitamina do complexo B, a niacina (vitamina PP 
ou Pelagra Preventing, do inglês) e, em maior 

quantidade que a cafeína, os ácidos clorogênicos, 
na proporção de 7 a 9 %, isto é, 3 a 5 vezes mais. 
Apenas a cafeína é termo-estável, isto é, não é 
destruída com a torrefação excessiva. As demais 
substâncias, como aminoácidos, açúcares, lipídeos, 
niacina e os ácidos clorogênicos, são preservadas, 
formadas ou mesmo destruídas durante o processo 
de torra. O produto adequado é aquele onde há um 
maior controle sobre a torrefação. A Tabela (pág. 5) 
apresenta as substâncias presentes nos grãos.

A crítica ao consumo de cafeína em quantidades 
moderadas são totais e completamente infundadas, 
mas ainda arraigadas entre pessoas desinformadas. 
Em quantidades moderadas - o equivalente a 400-
500 mg/dia - dose de 3 a 4 xícaras - a cafeína não 
é prejudicial a saúde humana, desde a gestação até 
o final da vida. O consumo crônico e moderado 
de cafeína não está associado com o infarto do 
miocárdio, nem com qualquer tipo de câncer ou 
com má formação fetal (teratogenia), doença 
fibrocística da mama ou aborto. A cafeína também 
não é responsável pela produção de arritmias 
cardíacas ou de úlcera gástrica ou duodenal, em 
pessoas normais. Apesar do consumo de café 
e chá ser antigo, as pesquisas que avaliam os 
efeitos do café no homem são recentes. Mais de 
mil produtos químicos foram identificados no 
café, sendo alguns, como os ácidos clorogênicos, 
bem mais abundantes que a cafeína. Mas é ela 
a mais estudada até o momento e considerada, 
erroneamente, como a principal responsável pelas 
propriedades estimulantes da bebida. A cafeína 
atua através do antagonismo dos receptores de 
adenosina, um neurotransmissor inibidor existente 
no cérebro. Impedindo a atuação da adenosina, 
causa uma estimulação cerebral. Mas a cafeína não 
pode ser comparada com a estricnina, a cocaína 
nem a heroína, por possuir apenas semelhança 
fonética. 

A bebida café possui em seu teor final, compostos 
estáveis como sais minerais, niacina, cafeína e 
os polifenóis antioxidantes (ácidos clorogênicos), 
que na torra, forma os quinídeos. Adicionalmente, 
possui um grande número de compostos voláteis, 

O Café não é só Cafeína
A maioria das pessoas que o toma diariamente, ignora quais são as substâncias
que estão presentes nesta bebida e pensa que ela contém apenas
ou principalmente, a cafeína.
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que dão aroma e sabor ao café. O valor calórico 
do café é mínimo, pois os açúcares, lipídeos e 
aminoácidos não estão presentes na bebida. 

Estudos modernos comprovam que a planta 
mais consumida no mundo, o café, possui ácidos 
clorogênicos que, no processo de torra, formam 
diversos derivados do ácido quínico (quinídeos). 
Esses derivados possuem um potente efeito 
antagonista opióide, além de atuarem inibindo o 
transporte da adenosina no cérebro, protegendo-o 
dos efeitos da cafeína. Por isto, parecem ser até 
mais importantes que a cafeína, pois ocorrem em 
maior quantidade em comparação com a mesma, 
tanto no grão como na bebida final. 

Pesquisas epidemiológicas sugerem que consumo 
regular e moderado de café, na dose de 3 a 4 
xícaras diárias, pode exercer um efeito profilático 
sobre a depressão/suicídio, o consumo de álcool e 
a incidência de cirrose. E, subprodutos do grão de 
café, como um produto fitoterápico, talvez possam 
ser de utilidade para a prevenção e tratamento 
de recidivas da depressão, alcoolismo, Parkinson 
dentre outras doenças. 

Tabela

Substâncias presentes no Grão de Café

ACIDOS CLOROGÊNICOS* (7—9%) ..............termo-lábil

CAFEÍNA* (1—2,5%) .....................................................termo-estável

NIACINA* (0,5%) ............................................................termo-lábil

AMINOÁCIDOS (2,5 %) ............................................termo-lábil

SAIS MINERAIS* (3—4 %) .....................................termo-lábil

AÇÚCARES (30—50 %) .............................................termo-lábil

LIPÍDEOS (10—20%) ....................................................termo-lábil

DIVERSOS (pigmentos, cinzas, etc.) ..............termo-lábil

* presentes na bebida (solução aquosa)
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Além disso, têm-se demonstrado que a remoção ou 
reversão dos fatores de risco implica em redução da 
mortalidade e/ou da prevalência de surgimento tardio 
de doenças cardiovasculares. No caso da hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), esse impacto é ainda maior 
se considerarmos a sua freqüente associação com 
outros fatores de risco (dislipidemia, tabagismo, 
diabetes e obesidade) ou com diferentes estilos de vida, 
incluindo atividade física e dieta alimentar.

Há muito tempo se tenta correlacionar o hábito de 
beber café com alterações cardiovasculares. A HAS 
é muito prevalente em todas as populações do mundo 
e guarda relação estreita com hábitos alimentares, 
principalmente com o consumo de sal. Também 
sempre se procurou estudar a influência de vários 
alimentos, incluindo o café, na pressão arterial e as 
informações existentes atualmente permitem dizer, 
que a pressão arterial aumenta logo após a ingestão de 
uma xícara de café ou após a ingestão de uma cápsula 
de cafeína. Todavia, há estudos demonstrando que 
esse efeito não é permanente ao longo do tempo, em 
todos os indivíduos, mesmo com várias xícaras de café 
ao dia. Ou seja, alguns indivíduos permanecem com 
valores de pressão maiores do que as pressões medidas 
antes de ingerir café ou cápsulas de cafeína, e outros 
não. Isto sugere uma resposta diferente para pessoas 
diferentes, possivelmente dependentes do genótipo de 
cada um de nós.

Por esses motivos, existem ainda dúvidas e 
controvérsias, se o consumo diário de 400 a 600 mg 
de cafeína ao dia, ingerida através do consumo de café, 
provocaria a longo prazo, hipertensão arterial. 

Estudo recenteI , mostrou que na população chinesa 
o uso moderado de chá (que contém cafeína) reduz 
o risco de desenvolver hipertensão. Em outro estudo, 
Klag et al.II, da Johns Hopkins University, observando 
uma população de ex-universitários da região de 
Baltimore/ Maryland/ USA, seguida por duas décadas 
através de um questionário no qual se incluiu questão 
sobre o hábito de beber café, verificaram a influência 
do café no aumento da pressão arterial ao longo do 
tempo. Para esses pesquisadores, o hábito de beber 
café exerceu uma evidente mas pequena influência 
no aumento da pressão sangüínea. O valor acrescido 
na pressão, ao longo de mais de 20 anos, foi de 4 
mmHg, ou seja, quem tinha uma pressão inicial de 
110x70 passou para 114x74, comparado com aqueles 
que não tomavam café regularmente. A grande 
dificuldade nesse tipo de estudo é, mesmo com 
análises estatísticas multivariadas, retirar o efeito de 
outros hábitos, da idade, que é o grande fator para 
se desenvolver HAS, além das várias maneiras de se 
fazer o café.

Café e Hipertensão Arterial Sistêmica
Desde o estudo de Framingham, sabe-se que a Hipertensão Arterial, um importante fator
de risco para doença aterosclerótica, é, dentre esse fatores, um dos que mais contribui
para o desenvolvimento de todas as manifestações das doenças cardiovasculares.
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Vale aqui ressaltar que a cafeína não é o 
único princípio ativo existente no café, como 
bem demonstrou Corti et al.III Em verdade, 
nesse estudo, tanto o café normal quanto 
o descafeinado provocaram elevação da 
pressão arterial e da atividade simpática 
em nervo periférico, logo após a tomada do 
café em pessoas que bebiam habitualmente 
café, comparado com os que não bebiam. 
Paralelamente a isso, sabemos que existem 
indivíduos que sempre respondem com elevação 
da pressão arterial ao tomarem café ou cafeína. 
Enquanto outros, com o tempo, deixam de ter 
esse tipo de resposta, ou seja, desenvolvem 
tolerância para este efeito de elevação da pressão 
causada pelo café. Watson et al.IV demonstraram 
por testes de cognição, avaliação da pressão 
arterial e pela análise da velocidade do fluxo 
sangüíneo na artéria cerebral média com 
doppler, que a tolerância à cafeína, tanto para 
seus efeitos centrais como para os periféricos, é 
incompleta. Dessa forma, existe a necessidade 
de determinarmos o que pode interferir no grau 
e na intensidade da tolerância ao café.

Mas o papel do café no desenvolvimento da 
HAS ainda é controvérso, estando sua ingesta 
relacionada tanto com aumentoV, reduçãoVI ou 
até mesmo não interferindo na pressão arterialVII. 
Geleijnse e cols.VIII procuraram, através de 
uma meta-análise de estudos randomizados, 
realizados entre 1996 e 2001, determinar e 
quantificar a contribuição do peso, da inatividade 
física e da dieta, na prevalência da HAS na 
Finlândia, Itália, Holanda, Reino Unido e 
EUA. Nessa análise, eles mostraram que os 
risco atribuídos na população analisada para 
o desenvolvimento de HAS, foram bastante 
diferentes. E, para a ingestão de café, foi de 
0–9%, enquanto para o excesso de peso, 
inatividade física e alta ingestão de sódio foram, 
respectivamente, 11–25%, 5–13% e 9–17%.

Considerando então, todos esses dados, muito 
ainda há que se apreender e entender: as várias 
maneiras de se obter a bebida do café, a taxa 
de cafeína de cada tipo de mistura de café, 
cada região de onde ele provem, haja visto as 
diferentes composições dependendo do solo 
onde se encontram os cafezais, e a interação 
do genótipo de cada um. Enfim, várias 
perguntas e muitas dúvidas. Há ainda muito 
a se pesquisar deste tema, principalmente, no 
nosso caso, com brasileiros tomando café 
a sua maneira. Este foi o motivo da criação 

da Unidade de Pesquisas Café & Coração 
no InCor, a fim de se iniciar pesquisas em 
várias frentes, para analisar e tentar responder 
algumas dessas várias perguntas, entre outras, 
no que se refere à HAS. O café possui como 
única substância termo-estável a cafeína e 
um grande número de compostos bioativos, 
cujo teor depende do ponto da torra do grão. 
Isto pode explicar os achados, em diferentes 
populações, que consomem café com um teor 
semelhante de cafeína, mas bastante diferente 
em relação aos demais compostos, como a 
niacina (vitamina PP ou B3) e os ácidos 
clorogênicos. A cafeína não é destruída ou 
alterada na torra, mas as demais substâncias, 
como aminoácidos, açúcares, lipídeos, niacina 
e os ácidos clorogênicos, são preservadas, 
formadas ou até mesmo destruídas durante o 
processo. 

Pesquisas modernas em animais mostraram 
que os ácidos clorogênicos e seus derivados 
(quinídeos,  ácido 5-cafeoilquinico, ácido 
ferúlico, etc), possuem efeito antihipertensivo 
em animais.IX e X Caso esse efeito ocorra no 
ser humano, isto pode explicar as diferenças 
encontradas em diversos estudos, os quais 
avaliam apenas a cafeína (termo-estável), sem 
detectar o teor final dos compostos termo-
lábeis do café na bebida e no sangue dos 
consumidores.
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...O Brasil é líder mundial em pesquisas cafeeiras. 
Fato conquistado por meio do empenho de muitas instituições, 
tendo continuidade hoje com o trabalho do Consórcio Brasileiro 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, coordenado pela 
Embrapa Café, criada em agosto/ 1999. A mais nova unidade da 
Embrapa promove, apóia e coordena as atividades de geração 
e transferência de conhecimentos e tecnologias das instituições 
participantes do Consórcio e demais colaboradoras, em favor do 
desenvolvimento sustentável do agronegócio do café. Graças a 
essa união de esforços, hoje o Brasil conduz o Programa Nacional 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, com mais de 1.300 
pesquisadores e extensionistas e centenas de pesquisas e tecnologias já 
desenvolvidas, incluindo o GENOMA CAFÉ, um pioneirismo mundial.

...Recentemente a cafeína foi retirada da lista de substâncias proibidas 
para atletas pela Agência Mundial Anti-Doping (www.wada.org). A cafeína é o 
elemento do café mais estudado até o momento e o principal responsável pelas 
propriedades estimulantes que deram popularidade à bebida. Mas o café possui 
diversos compostos bioativos, ainda pouco conhecidos.

...Stephen Halles, foi um reverendo inglês que possuía um profundo 
interesse pela biologia e medicina, além de química e astronomia. Esse interesse 
o induzia a efetuar diversas e variadas pesquisas. Em 1711, HALLES concretizou 
uma pesquisa clássica para demonstrar a pressão sangüínea arterial: reuniu o 
maior número possível de amigos para segurarem um cavalo a força. Colocou um 
tubo na artéria crural do animal, e ligou a um cilindro de vidro de três metros 
de altura. Ao liberar a artéria pinçada, observou a elevação da coluna sangüínea 
a 2,5 metros acima do nível do ventrículo esquerdo, efetuando assim o primeiro 
registro da pressão sangüínea arterial. HALLES disse que estava medindo a 
pressão sangüínea arterial (PSA) e não a pressão arterial (PA), como muitos 
médicos confundiriam mais tarde, pois o sangue exerce uma pressão e as artérias 

uma tensão. O que é possível medir é a Pressão Sanguínea Arterial. 
Ampliou seus estudos, investigando a freqüência cardíaca em várias 
espécies animais, a resistência vascular periférica, bem como a 
reatividade vascular à água fria, quinina, cinanomo e ao álcool. 
Também efetuou um grande número de pesquisas em botânica. Em 
1733, a Universidade de Oxford reconheceu seus trabalhos e publicou-
os na obra ESSAYS, traduzida para várias línguas como o alemão, 

francês e italiano. Em 1755, foi nomeado membro da Academia Real de 
Ciências de Paris, após já integrar a Royal Society. Ao falecer aos 84 

anos, HALLES tinha realizado um número imenso de pesquisas 
sobre ventilação, gases e química, os quais não chegou a 

publicar. Além de um grande cientista, HALLES dedicava-
se profundamente ao estudo da teologia, pois sabia da 

importância do conhecimento da religião, 
para melhor entendimento do 

homem e do universo. 
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