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Vários seriam os motivos para se criar uma
Unidade de Pesquisa para estudar o café.

Todos esses motivos a justificariam, quais sejam:

1) somos líder mundial na produção,

2) vice-líder no consumo,

3) temos a EMBRAPA com a melhor tecnologia 
biológica de estudos de cafés incluindo

4) o conhecimento do genoma do café,

5) produzimos e

6) industrializamos e além de tudo,

7) porque não podemos deixar de utilizar recursos 
financeiros disponíveis para pesquisa, que tem 
sido enviados para o exterior com esse objetivo. 
Desta forma, apresentamos abaixo a Unidade 
criada no InCor com este intuito e o que 
pretendemos estudar de início.

Objetivo do projeto
Criação de uma UNIDADE DE PESQUISAS 
MÉDICAS (estruturada através de um projeto 
administrativo específico) no InCor visando 
desenvolver pesquisas na área básica, clínica e 
epidemiológica referentes à planta café, seus 
componentes químicos e a saúde humana em todos 
seus aspectos, com ênfase na prevenção de doenças 
cardiovasculares e mentais.

Propostas gerais
Promover e coordenar diferentes linhas de pesquisa 
contando com pesquisadores interessados em áreas 
diversificadas do sistema cardiovascular (função 

endotelial, hipertensão arterial, antioxidantes, 
prevenção primária e secundária das doenças 
cardiovasculares, etc).

Através de projetos temáticos ou específicos, 
promover e coordenar:

 Pós-graduandos nos níveis de Mestrado e 
Doutorado nas áreas: Médica, Biomédica, 
Psicologia, Nutrição e Administração.

 Estágios para nível médio/técnico nas áreas de 
biomédicas e humanas.

Proposta específica inicial

Estudo sobre os Efeitos do Café e o Coração

Proposta
Projeto temático prospectivo para estudar os efeitos 
do café na saúde humana, constando de: estudo 
epidemiológico de longo prazo para seguimento 
de pessoas sem doença conhecida (projeto 1); 
estudo dos efeitos do café tanto em voluntários 
normais como em portadores de doença coronária 
(projeto 2), podendo se estender a mesma linha 
dessa avaliação para portadores de outras doenças 
(projeto 3 – Diabetes Melito) e avaliação da 
bioquímica e da cinética dos compostos

do café (projeto 4).

www.incor.usp.br
www.cafeesaude.com.br
www.worldheart.org

A Unidade Café e Coração
do InCor - HC.FMUSP

Editorial
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Unidade Café e Coração
Projeto 1

Epidemiológico

A – Objetivos

Primário:
1) Avaliar a relação entre o consumo diário de café 

(discreto, moderado, abusivo) com a morbi-
mortalidade cardiovascular

Secundários:

1) Relacionar o consumo diário de café com a 
incidência de depressão e desempenho profissional.

2) Relação entre os fatores de risco para doença 
cardiovascular e o consumo de café.

B – Método

Estudo populacional prospectivo tipo coorte entre 
voluntários, consumidores e não-consumidores 
diários de café, não portadores e portadores de doença 
cardiovascular. Os voluntários para o estudo deverão ser 
uma amostra representativa pelo menos de uma região 
da população brasileira que reflita as condições sócio-
econômicas encontradas no nosso país, respeitando 
a distribuição regional e local (urbana ou rural). O 
período de recrutamento é estimado em dois anos e a 
idade mínima será de 55 anos. O seguimento será de no 
mínimo 10 anos.

Um questionário semiquantitativo padronizado sobre 
o consumo de bebidas e alimentos incluindo diferentes 
itens, com especificação da quantidade diária, semanal 
e mensal consumida. Os participantes receberão 
regularmente, em intervalos semestrais, o questionário 
para ser preenchido. A cada dois questionários um 
deverá ser preenchido pela nutricionista. A cada 
quatro questionários um deverá ser preenchido pela 
nutricionista e psicóloga.

A Unidade de Pesquisas Médicas 
do Café fornecerá uma palestra em 

cada sub-centro sobre “Café 
e Saúde” e será remetida a 
essa unidade uma ajuda de 
custo e um computador com 
acesso à Internet, para facilitar 

a aplicação e envio dos 
questionários, bem como para 

o seguimento dos voluntários 
para o estudo.

Projeto 2

Estudo Sobre os Efeitos do Café e o Coração

A - Objetivos.
Considerando todos os conhecimentos e controvérsias em 
relação ao café e o risco cardiovascular, em especial para o 
infarto, quanto aos seus reais efeitos quando ingeridos no 
dia a dia, justificava-se um estudo em voluntários saudáveis 
e em pacientes com doença coronária confirmada.

Avaliação sobre os efeitos das várias formas de se fazer 
café, incluindo também o descafeinado e o solúvel nos 
indivíduos normais, seguidos da mesma avaliação em 
portadores de doença coronária.

Com esse padrão de obtenção da bebida “café” feita da 
mesma forma, padronizada, para os sub-grupos espera-se, 
inicialmente:

1. estabelecer de forma mais consistente as respostas de 
pressão arterial e de ritmo cardíaco no mesmo indivíduo, 
nas suas atividades diárias e em exercício, com o café 
preparado de várias maneiras;

2.  avaliar as alterações sangüíneas e plasmáticas relativas 
ao sistema de coagulação e as proteínas que denotam 
inflamação;

3. avaliar os efeitos na função plaquetária;

4. observar os efeitos na reatividade vascular;

5. avaliar a mudança dessas variáveis ao se abster de tomar 
café, a curto e longo prazo.

B – Método

Casuística
Serão estudados voluntários sem doença arterial coronária 
(DAC) e considerados normais, e pacientes com DAC 
comprovada por cinecoronariografia, com isquemia durante 
atividade física, com ou sem manifestação de angina do 
peito. A avaliação dos efeitos do café será realizada através 
de estudo de grupos para cada tipo e maneira de fazer café. 
Participarão um total de 200 indivíduos. Será feito um teste 
para a presença de cafeína, confirmando tanto o período 
de uso do café, quanto o seu período de abstenção pelos 
participantes. 

A ausência de cafeína no período que estiver tomando 
café, ou a presença de cafeína no período sem tomar café, 
desqualificará o indivíduo do estudo. No grupo tomando 
café descafeinado, o teste servirá como vigilância do não 
uso do café normal, também desqualificando o indivíduo 
para o estudo, caso seja positivo.
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O Islamismo unificou e pacificou uma área 
comparável em extensão ao antigo Império Romano, 
desenvolvendo uma majestosa civilização no final do 
primeiro Milênio. O café ajudou nas conquistas árabes 
e na expansão da sua religião. E, por isto, era evitado e 
mesmo proibido seu consumo entre os cristãos.

O cristão medieval tinha uma convicção profunda do 
pecado. Temia de tal forma 
a Deus como a sofrer uma 
condenação eterna. Era comum 
adotar formas de penitência 
como meio de pagar alguns 
pecados. 

Durante centenas de anos o 
tipo mais popular de penitência 
era a peregrinação aos lugares 
santificados. Uma viagem 
a Terra Santa era a ambição 
dileta de todo cristão. Centenas 
de pessoas reuniam-se aos 
bandos errantes que desfilavam 
através da Europa Central e 
se dirigiam para Jerusalém. 
Mesmo na atualidade muitas 
pessoas procuram fazer viagens 
e peregrinações a lugares 
santos do passado. 

A partir do ano 1050 os turcos 
começaram a avançar para 
o Ocidente. Vindos da Ásia, 
dominaram o califado de 
Bagdá, conquistaram a Síria, a 
Palestina e o Egito. Destruíram 
o exército bizantino e 
capturaram a Nicéia, a algumas 
milhas de Constantinopla. 
Foi quando o imperador bizantino Alexius tentou a 
reconquista de suas possessões perdidas. E enviou 
um apelo ao Papa Urbano II pedindo auxílio para 
recrutar soldados mercenários.  Aproveitando-se 
da oportunidade, o Papa convocou um concílio em 
Clermont e exortou os cristãos a guerrear contra 
a amaldiçoada raça dos turcos. O apelo do Papa 
foi seguido pela pregação apaixonada de Pedro, o 

O preconceito contra o Café (Parte 1/2)

O primeiro e grande preconceito foi o religioso. O hábito de 
consumir o Elixir de Maomé, como era conhecido o café,
foi disseminado no mundo árabe.

Café na História da Medicina

Eremita, que incitou entre os camponeses um furioso 
entusiasmo pela causa santa. 

Entre 1096 e 1244 foram lançadas uma série de 
Cruzadas sendo que apenas a primeira conseguiu 
algum sucesso na demolição do domínio turco sobre 
territórios cristãos. Mas antes do final do século XIII 
desapareceram todos os pequenos estados e vilarejos 

fundados pelos cruzados no 
Oriente Próximo.

O café, como era uma 
bebida consumida 
intensamente pelos turcos 
pagãos, ajudava-os a se 
tornarem mais despertos 
e ativos para as lutas. E 
por isto era evitada com 
veemência pelos cristãos. 
Apenas no final do século 
XVI é que seu consumo 
regular foi permitido, 
depois que o Papa Clemente 
VIII (1592-1605) provou e 
gostou da bebida, que lhe 
permitia ficar acordado até 
mais tarde para se dedicar 
as suas orações à Deus. 
O Papa aconselhou os 
cristãos a fazerem o mesmo 
e o consumo de café 
começou a aumentar de 
forma vertiginosa no mundo 
ocidental. Introduzido 
no Novo Mundo pela 
Companhia das Índias 
Orientais, o café passou a 
se tornar um dos principais 
produtos agrícolas do 

planeta. Mas como seu cultivo era difícil na Inglaterra 
e França, pelo clima frio, este se desenvolveu mais 
nos países tropicais. O Brasil, o melhor e maior país 
tropical do planeta, logo se tornou no maior produtor 
mundial de café.

Referência
1. www.cafeesaude.com.br
2. LIMA, D.R. (2003). HISTÓRIA DA MEDICINA, MEDSI, RJ. 

“Tristes tempos os nossos.
É mais fácil desintegrar o átomo
que um preconceito“
Albert Einstein
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A cafeína possui dois mecanismos de ação no organismo 
humano: antagoniza os receptores de adenosina, o 
neurotransmissor dos neurônios purinérgicos, e também 
inibe a enzima fosfodiesterase, a responsável pela 
destruição do mediador químico intracelular denominado 
adenosina monofosfato cíclico (AMP-cíclico), o que causa 
um aumento do AMP cíclico intracelular.

Esses efeitos nas membranas e no interior das células 
determinam alterações no movimento do cálcio intracelular, 
o principal íon envolvido no processo de contração das 
fibras musculares. Talvez alterações iônicas semelhantes 
ocorram nas células nervosas e glandulares, onde a 
cafeína possui um efeito estimulante. A cafeína pode 
também inibir ou reduzir a captação extraneuronal de 
catecolaminas, como também pode ter outros mecanismos 
de ação. Quando as xantinas como cafeína, teofilina e 
teobromina são administradas pela via oral, a cafeína 
é a mais rapidamente absorvida. Mais de 99% de uma 
dose oral de cafeína são absorvidas, com concentrações 
plasmáticas máximas atingidas em 15 a 45 minutos. Uma 
dose de 250mg determina concentrações plasmáticas entre 
5 e 25mcg/mL.

Após entrar na corrente sangüínea, a cafeína é distribuída 
a todas as células do organismo, onde penetra livremente. 
Atravessa a placenta em gestantes e está presente no leite 
materno em lactentes que fazem uso de bebidas que a 
contém. Uma pequena parcela da cafeína circulante no 

Os efeitos da Cafeína
A cafeína exerce seus efeitos farmacológicos principalmente
pelo seu efeito através do antagonismo dos
receptores de adenosina.

sangue liga-se às proteínas plasmáticas, que atuam como 
uma forma de depósito da substância. À medida que a 
cafeína das células vai sendo destruída pelo organismo e 
eliminada, a cafeína ligada às proteínas é liberada para 
suprir a quantidade eliminada, até a sua completa excreção 
do organismo.

A principal rota de eliminação da cafeína e das demais 
metilxantinas é o fígado. Nas células hepáticas a cafeína 
é transformada em dois metabólitos principais, o ácido 
1-metil-úrico e a 1-metil-xantina. Também são formadas 
pequenas quantidades do ácido 1,3-dimetil-úrico, a 
7-metil-xantina e a 1,7-dimetilxantina. Esses metabólitos, 
juntamente com uma pequenina parcela de cafeína intacta, 
são excretados pela urina. O fígado leva um certo tempo 
para metabolizar a cafeína. O tempo gasto para degradar 
50% da quantidade existente no organismo é denominado 
meia-vida, cujo símbolo é t 1/2. A meia vida da cafeína 
apresenta uma grande variação individual, oscilando entre 3 
e 7,5 horas em indivíduos normais.

O metabolismo da cafeína pode ser modificado por um 
grande número de fatores. Pode ser estimulado pelo 
próprio tabagismo, o que faz com que a cafeína seja mais 
rapidamente eliminada, levando a um aumento do consumo 
de café pelo fumante. É mais rápido em crianças, com meia-
vida em torno de 3,5 horas, diminui em gestantes, com uma 
meia-vida em torno de 10 a 15 horas, sendo por isto mais 
suscetível aos seus efeitos. O uso de anticoncepcionais orais 
que contêm estrógenos e progesterona também diminui 
a metabolização hepática da teofilina, aumentando sua 
meia vida e tornando a mulher mais sensível à ingestão de 
grandes quantidades de café.

Doenças hepáticas, como a cirrose e cardíacas, como 
a insuficiência cardíaca, também levam à menor 
metabolização da cafeína e a uma maior meia-vida. 
Adicionalmente, pessoas desnutridas possuem um 
metabolismo prejudicado com uma meia-vida maior. 
Pessoas desnutridas, com doenças hepáticas ou cardíacas, 
mulheres que fazem uso de anticoncepcionais e gestantes 
podem apresentar menor tolerância à ingestão de 
quantidades regulares de café enquanto um fumante 
crônico pode tolerar uma grande quantidade.

www.cafeesaude.com.br
www.ico.org
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A manifestação será diferente do que em uma pessoa 
habituada ao consumo de bebidas com cafeína. A ingestão 
de 250mg de cafeína, equivalente a 2 a 3 xícaras de um 
café forte, por uma pessoa que não faz uso regular da 
bebida, causa aumento da freqüência cardíaca, podendo 
haver palpitações devido a extrassístoles e aumento da 
pressão sangüínea arterial.

Em algumas pessoas, pequenas doses de cafeína podem 
até mesmo causar uma diminuição da freqüência cardíaca, 
devido a um estímulo no sistema nervoso central, que, 
reflexamente, baixa a freqüência cardíaca.

Algumas pessoas podem ser bastante sensíveis e 
apresentar um grande mal estar após a ingestão de um café 
forte. Ao mesmo tempo, a cafeína causa uma vasodilatação 
e aumento do fluxo sangüíneo tecidual, incluindo as 
coronárias e o fluxo sangüíneo coronariano.

Os vasos sangüíneos cerebrais, por sua vez, apresentam 
diminuição de calibre, com aumento de sua resistência à 
passagem do sangue. Essa propriedade de contrair os vasos 
cerebrais justifica o emprego da cafeína no tratamento 
de crises de enxaqueca, onde a vasodilatação existente é 
responsável pelo quadro, e é combatida pela cafeína. 

O uso regular da bebida, por um período curto de 4 a 
7 dias, já muda a resposta do organismo aos efeitos da 
cafeína. Desenvolve-se uma tolerância, e o uso prolongado 
não causa mais qualquer tipo de alteração na pressão 
sangüínea, freqüência cardíaca, níveis de renina ou 
adrenalina ou fluxo de sangue nos tecidos.

Não existem evidências de que o uso de bebidas que 
contém baixo ou alto teor de cafeína possa trazer 
qualquer tipo de prejuízo ao sistema cardiovascular de 
pessoas normais ou mesmo em pessoas com doenças 
cardiovasculares, no seu uso crônico.

Pesquisas realizadas num período de 12 anos no EUA, o 
Framingham Study, mostraram não haver nenhuma relação 
entre o consumo de café e doenças do coração ou das 
coronárias, como angina do peito, infarto do miocárdio, 
morte súbita ou qualquer tipo de problema.

O sistema orgânico se adapta rapidamente aos efeitos da 
cafeína depois que a pessoa toma diariamente a mesma 

dose durante 1 semana. Deve existir cautela, entretanto, 
em pessoas não habituadas à ingestão de bebidas com alto 
teor de cafeína e portadoras de hipertensão arterial ou que 
estejam em tratamento devido a cardiopatia isquêmica, 
com crises de angina, pois a taquicardia que uma dose 
elevada causa pode ser prejudicial para este grupo de 
pacientes.

A ingestão lenta e gradativa de bebidas com baixo teor 
de cafeína pode levar ao desenvolvimento de tolerância 
nessas pessoas, as quais podem, num curto período de 
tempo, tornarem-se resistentes aos efeitos taquicardizantes 
da cafeína.  Parece pouco provável que o consumo diário 
de cafeína possa alterar de forma significativa o débito 
cardíaco ou o volume sistólico.

www.cafeesaude.com.br

Efeitos cardiovasculares da Cafeína
A cafeína pode exercer uma série de efeitos sobre o sistema cardiovascular,
dependendo da quantidade ingerida e se o uso é feito por uma pessoa
que não está acostumada a ingerir diariamente essas bebidas.
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Com certeza, a maioria dos médicos, cardiologistas 
ou não, dizem aos pacientes que os procuram com 
um histórico de algum problema cardiovascular, 
especialmente com doença aterosclerótica coronária 
e principalmente após um infarto agudo do 
miocárdio, que devem deixar o hábito de tomar 
café, pois faz mal para o coração já doente. Pode 
levar à taquicardia, pode piorar a angina, enfim, 
pode provocar mais infarto. São mesmo verdadeiras 
essas afirmações? O que há de fato estudado? Há 
completa certeza dessas informações? Ou há ainda 
dúvidas a respeito?

Bem, não há dúvida de que a cafeína, assim como 
as outras xantinas, pode elevar a freqüência cardíaca 
e esta resposta é dose dependente. O aumento da 
freqüência cardíaca não é desejável para quem 
tem doença coronária. Mas, será que em vigência 
do uso de beta-bloqueador isto é um problema? A 
freqüência cardíaca aumentará ou ficará igual? Pelo 
menos, quando alguém tem o diagnóstico de doença 
coronária, a base do seu tratamento inclui um beta-
bloqueador, salvo raras exceções. Esta é uma das 
respostas que precisa ser respondida. E, a longo 
prazo, a ingestão de café, e não só da cafeína, pode 
trazer prejuízos?

Com certeza isto depende e dependerá do tipo de 
café, ou seja, a composição dos vários cafés que 
compõem o pó que é utilizado para se fazer a bebida 
e, eventualmente, e até mais importante, de que 
maneira é feito o café, ou seja, filtrado ou coado? 
Sem filtrar? Expresso? Solúvel? Descafeinado, ou 
com menos  cafeína? Vejam quantas variáveis há 
em relação ao hábito de tomar café e talvez se possa 
entender o porque das controvérsias a respeito desta 
bebida, consumida em quase todos os lugares da 
Terra, independentemente de raça, sexo ou religião.

Vamos então fazer uma retrospectiva sobre o 
que sabemos a respeito deste assunto. Primeiro 
relembrar os estudos pioneiros em portadores 
de doença coronária. Depois os estudos 
epidemiológicos que avaliaram a incidência de 
eventos coronarianos. Por último, as controvérsias 
atuais em estudos, tanto epidemiológicos, quanto 
em investigação clínica.

Somente um estudo com portadores de doença 
coronária foi feito na década de 80(1). Nesse estudo, 
indivíduos com doença coronária submeteram-se 
ao teste de esforço depois de 1 ou 2 chícaras de 
café normal e depois também de café descafeinado. 
Os dados dos 17 pacientes estudados demonstraram 
que o café normal aumentou a capacidade física 
desses indivíduos, medida pelo tempo total de 
exercício na esteira, e nenhuma diferença houve 
em relação aos parâmetros avaliados do teste de 
esforço comparado com os valores após tomar o 
café descafeinado. 

Aliás, muito recentemente, este aumento da 
capacidade de exercício foi comprovado em 
indivíduos normais e é, sem dúvida, o motivo pelo 
qual as chamadas bebidas energéticas funcionam, 
ou seja, porque contém cafeína. Depois, os estudos 
epidemiológicos realizados com informações das 
populações da Suécia, Finlândia e EUA, mostraram 
alguns resultados conflitantes. 

Vejamos então esses estudos epidemiológicos. Na 
Suécia, onde o café é preparado por muitos com 
o pó de café colocado dentro de água fervendo, 
ficando lá por alguns minutos, e depois é deixado 
para que se deposite o pó, sem que se filtre, há 
estudo demonstrando aumento da incidência de 
infarto agudo do miocárdio (com uma razão de 
chance de 1,41) nos que tomam o café assim, 
quando se compara com aqueles que tomavam café 
filtrado(2). 

No geral, isto levou a que os homens tomadores 
de café, e não as mulheres, tivessem uma razão de 
chance de 1,34 de virem a ter infarto do miocárdio, 
em relação aos não bebedores de café. De modo tão 
interessante quanto, outro estudo epidemiológico 
realizado em país nórdico na Finlândia, com 
questionários de populações ao longo da década de 
70, com o último questionário feito em 1982, não 
demonstrou malefícios do café(3). Pelo contrário, 
beber café se associou com menos chances de 
morrer de doença cardiovascular e também de 
morrer por qualquer outra causa, e isto tanto no 
homem quanto na mulher, em relação aos que não 
bebiam café. 

O café e a doença Coronária Aterosclerótica
A maioria dos médicos dizem aos pacientes com histórico de problema cardiovascular,
que devem deixar o hábito de tomar café, pois faz mal para o coração já doente.
Isso é mesmo verdade? O que há de novo e estudado sobre o assunto?
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Isto, na verdade, era o que já havia sido verificado, 
entre outros, no estudo de Kawashi et cols(4), em 1994. 
Muito mais recentemente, em estudo epidemiológico 
de observação de grande população na Holanda(5) 
e outro nos EUA, observou-se que os bebedores de 
café têm 50% a menos de chance de desenvolver 
diabetes ao longo da vida, do que os que não tomam 
café(6). Este último estudo é fruto de pesquisa da 
Universidade de Harvard em Boston, Massachusetts, 
com acompanhamento de mais de 41.000 homens, de 
1986 a 1998 e mais de 84.000 mulheres, de 1980 a 
1998. 

Bem, o conjunto de informações epidemiológicas, 
sem dúvida, merece reflexão e é motivo para que 
estudos prospectivos sejam feitos. Do ponto de vista 
do mecanismo de ação, já há estudos mostrando o 
aumento da sensibilidade à insulina em consumidores 
de café, seja por efeito da cafeína, seja por efeitos 
dos outros componentes do café(7). Fica assim 
evidenciado, que este é um campo muito vasto para 
pesquisas, pois o diabetes melito é um dos fatores 
de risco maior para doença cardiovascular, portanto, 
para infarto do miocárdio e acidente cérebro-
encefálico. Isto independe do fato de que há aumento 
na lipoproteína LDL-colesterol e na homocisteína 
plasmática(8), especialmente com algumas maneiras 
de se fazer o café, pois, mesmo com essas 
demonstrações, tem havido várias que apontam mais 
para o fator protetor cardiovascular do que para um 
fator deletério dentre os efeitos do uso do café ao 
longo da vida das pessoas.

É verdade que, pelos estudos epidemiológicos sobre 
incidência de infarto, há dúvidas a serem respondidas. 
Os estudos que encontraram uma associação entre 
tomar café e maior incidência de infarto do miocárdio 
foram feitos em países onde o hábito principal é o 
de tomar café sem filtrá-lo, o mesmo valendo para 
a maior colesterolemia observada também nessas 
populações. Além disso, mesmo com análises 
multivariadas, é difícil retirar o efeito do hábito de 
fumar do de tomar café. 

Considerando todas essas informações, não há 
nenhuma evidência que impeça o portador de 
doença coronária de tomar café. Basta não exceder 
na quantidade, por conta da cafeína. Talvez, e mais 
importante, é alertar para o fato de que não só o café 
tem cafeína, mas principalmente a tem, as bebidas à 
base de cola, bem como o chocolate e o chá, o que 
ressalta a importância de incluir-se todos os alimentos 
que a contêm, para se saber se está ou não ingerindo-
a em grande quantidade. 

Mesmo porque, além da cafeína, o café é rico em 
compostos, que, como em outros alimentos como o 
próprio chá, a cebola, frutas, o vinho e o chocolate 
são protetores e benéficos para o nosso sistema 
cardiovascular, ou seja, para nosso endotélio.
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Caro colega médico:
A Unidade Café e Saúde do InCor 

agradece, se você, em poucos 
minutos, responder as perguntas 

que estão no site:

www.cafeesaude.com.br
Colabore com a nossa pesquisa

e ganhe um brinde!

...Qual a relação entre o café e a depressão?

... a depressão atinge 17 % de executivos e funcionários de empresas, diminuindo a 
produtividade e causando prejuízos que superam mais de 80 bilhões de dólares 
anuais apenas nos EUA.

... a depressão como doença atinge 20 % de humanidade causando problemas 
graves e incapacitantes, que vão desde o extremo do suicídio a perda da auto 
estima, a falta ao trabalho, tabagismo, alcoolismo, o consumo de drogas e mesmo 
problemas cardíacos.

... a depressão como reação psicossocial atinge quase 100 % da população produtiva 
em empresas e na sociedade criando condições favoráveis para a busca de 
soluções temporárias, desde gurus , fórmulas mágicas e líderes religiosos 
até programas de auto-ajuda , todos interessantes , muitos divertidos outros 
confortantes , mas sem comprovação científica de eficácia a longo prazo.

... a química da gratificação, da frustração, da depressão e do uso de drogas legais 
(tabaco, álcool) e ilegais (cocaína, maconha, crack, heroína) começou a ser 
desvendada recentemente pela ciência médica, através da compreensão dos 
neurotransmissores que atuam no sistema mesolímbico (encefalinas, GABA, 
dopamina) permitindo o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento 
do problema, como a naltrexona (REVIA) e a bupropiona (WELLBUTRIN, 
ZYBAN).

... descobertas científicas recentes caracterizaram que o popular hábito de tomar 
café é um meio eficaz, barato e agradável de combater estes problemas.

... o café, além da cafeína, contém o dobro de quantidade de um grupo de 
substâncias chamadas quinídeos formadas durante a torra do café a partir de 
polifenóis conhecidos como ácidos clorogênicos. Estas substâncias possuem um 
efeito antagonista opióide igual ao medicamento naltrexona usado para combater 
o alcoolismo agindo no mesmo circuito mesolímbico onde atua a bupropiona , 
um antidepressivo usado para controle do tabagismo. Estes compostos atuam no 
circuito do prazer do cérebro, bloqueando o desejo excessivo de autogratificação 
que leva o indivíduo a se deprimir e recorrer ao álcool e as drogas. E a depressão 
é um fator de risco independente para o infarto do miocárdio.
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Você sabe...

Visite o site www.cafeesaude.com.br

Você sabia que...
O famoso produtor de Hollywood, Lorenzo Di Bonaventura 
(MATRIX, HARRY POTTER, SCOBBIE DOO, MÁFIA NO 
DIVÃ etc) contatou a equipe do Dr. Darcy Roberto Lima e 
quer realizar um filme sobre o Brasil, suas belezas naturais, 
com o tema Café & Saúde? Pois é, há cerca de 2 meses 
atrás, o primeiro contato foi feito, com o interesse, deste 
grande produtor americano, de fazer um documentário 
no Brasil, com a história do café. Em março de 2005,
as conversas continuam...em Hollywood.


