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Editorial
Em diferentes lugares e épocas, muitas plantas 
foram domesticadas pelo homem, propiciando o 
desenvolvimento da agricultura como um processo 
para a obtenção de alimentos. Os cereais da atuali-
dade são formas domesticadas de gramíneas do pas-
sado. Caso não houvesse o cultivo de cereais, o ser 
humano ainda viveria de forma nômade e incerta. 

Simultaneamente ao desenvolvimento da 
agricultura, o homem também começou a selecionar 
para seu consumo, as plantas psicotrópicas. Essas, 
logo cativaram e controlaram o interesse da espécie 
humana. A proporção da população mundial que se 
dedica à agricultura como forma de sobrevivência 
era cerca de 80% em 1800, diminuindo para cerca 
de 60% em 1950. Grandes extensões de terra 
permanecem ainda inexploradas ou sem cultivo, 
devido a uma excessiva superpopulação nos grandes 
centros urbanos. No início da era Cristã, a população 
mundial era de 250 milhões, duplicando em torno de 
1650, para 500 milhões. Nos outros 200 anos houve 
nova duplicação. Em 1950, a população mundial era 
superior a 2 bilhões, e atualmente, já estamos com 
mais de 6 bilhões, significando um aumento de 384 
vezes, desde a descoberta da agricultura. 

O crescimento populacional nos países pobres per-
manece bastante alto, enquanto diminui nos países 
ricos. No início de década de 80, para uma popu-
lação mundial de 5 bilhões, a produção mundial 
de alimentos foi de 4,3 bilhões de toneladas. Deste 
total, 98% foi produzido pela terra, sendo apenas 1% 
oriundo do mar e rios. Derivados do reino vegetal 
constituem 92% da dieta humana, com o uso de 
cerca de 30 espécies diferentes de plantas para fins 
alimentares. Isto inclui 8 tipos de cereais, responsá-
veis por cerca de 52% da necessidade de alimentos 
da espécie humana. Os derivados de animais, que 
constituem 7% da dieta mundial, são provenientes 
indiretamente das plantas. 

Os países pobres possuem poucos produtos indus-
trializados para exportar, e os produtos agrícolas 
legais, como trigo, soja e café, dentre outros, en-
frentam barreiras e interesses nacionais no exterior.

Uma 
balança comercial 
insuficiente, comparada com 
os países ricos, faz com que os países 
pobres tenham poucas reservas para a importação 
de alimentos, ou mesmo para o estímulo da sua 
produção. Para agravar, o crescimento populacional 
suplanta o crescimento da produção de alimentos, 
o que leva ao acúmulo catastrófico de problemas 
de mortalidade infantil, fome e miséria em grande 
parte da população sul-americana. Conforme o 
Prêmio Nobel da Paz de 1970, Professor Norman E. 
Borlaug, “Distinguished Professor of International 
Agriculture at Texas A & M University”, por razões 
humanitárias, a produção de alimentos deveria 
aumentar como meta prioritária, particularmente 
nas áreas pobres, desde que a atividade agrícola 
seja realizada dentro da moderna tecnologia e com 
o mais alto rendimento possível. 

A cultura de plantas ilegais como a heroína, 
marijuana e cocaína é basicamente uma atividade 
de países pobres. Durante muitos anos, o comércio 
de drogas na América Latina foi dominado pela 
maconha mexicana e traficantes de heroína. Aos 
poucos, a cocaína substituiu a marijuana, por ser 
mais lucrativa e os mexicanos foram suplantados 
em termos de negócios e influência política, pela 
Colômbia, Peru e Bolívia. 

No Brasil, poderosos grupos do narcotráfico estão 
se estabelecendo nas grandes capitais, criando 
ameaças para a sociedade, corrompendo sistemas 
policiais e mesmo governos, para assegurar o 
comércio ilegal da cocaína. Nas fronteiras com 
os países produtores, se observa imensas áreas 
da Amazônia sendo desmatadas, para o cultivo 
da cocaína. Isto ocorre de forma importante 
e irreversível, pois trata-se do comércio mais 
rentável da América Latina. Por isto, o café, 
devidamente valorizado e consumido, é a melhor 
opção agrícola para a América Latina.

www.cafeesaude.com.br
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Projeto Café e Coração
A depressão está presente em mais de 45% dos pacientes admitidos em
hospitais com infarto agudo do miocárdio e é um fator de risco indepen-
dente para uma maior mortalidade e maior morbidade após o infarto.

Ela pode preceder o infarto do miocárdio, embora isto ainda 
não esteja esclarecido de forma definitiva. Adicionalmente, 
a inter-relação entre depressão, doença isquêmica do cora-
ção e colesterol permanece desconhecida. Até o presente, 
pesquisas sobre a ocorrência de depressão precedendo o 
infarto do miocárdio têm sido limitadas.  Estudos recentes 
de casos-controle têm sugerido que a depressão pode ser 
um fator de risco para a doença isquêmica do coração em 
homens, mas não em mulheres, sendo este fator indepen-
dente de outros, como o tabagismo, diabetes e hipertensão 
arterial(1,2). Dependendo da população estudada, a incidên-
cia e prevalência de depressão nos EUA variam entre 5 e 
20% da população. Uma melhoria no seu reconhecimento 
e tratamento por médicos generalistas e especialistas vem 
trazendo um grande impacto numa comunidade onde 
problemas, como a depressão e a ansiedade, são as doen-
ças psiquiátricas mais comuns. Dependendo dos critérios 
usados, estima-se que cerca de 10% da população america-
na apresenta, em algum momento de sua vida, um episódio 
depressivo que requer tratamento médico especializado. 
Apesar da disponibilidade de tratamentos eficazes, muitas 
vezes a depressão não é identificada durante a avaliação de 
pacientes com doenças cardiovasculares e, mesmo quando 
identificada, não é tratada eficazmente.

O tratamento inadequado da depressão resulta em um imen-
so sofrimento individual, menor capacidade de trabalho 
e maior risco de suicídio. Pacientes com um tratamento 
inadequado, incluindo pacientes com depressão crônica ou 
sintomas depressivos isolados, apresentam uma atividade 
física, social e funcional diminuída, além de maior risco de 
problemas de saúde e um maior número de queixas somáti-
cas do que pessoas normais. Este prejuízo pode ser crônico 
e mesmo equivalente ou até pior que problemas médicos 
como diabetes, hipertensão arterial e artrite. 

Adicionalmente, a depressão e problemas médicos crônicos 
possuem efeitos deletérios aditivos sobre a qualidade de 
vida profissional, familiar e social do paciente. A depressão 
tratada de forma inadequada envolve um maior risco de sui-
cídio (cerca de 15% dos pacientes com depressão recorrente 
cometem suicídio). E pacientes com transtornos do humor 
como, depressão, apresentam uma maior mortalidade em 
comparação com grupos controle de pessoas normais em 
relação a acidentes e outras doenças. Um estudo epidemio-
lógico recente avaliou o consumo diário de café e chá dentre 
diversos fatores primários e secundários de risco coronaria-

no e a subseqüente morbidade e mortalidade por problemas 
coronarianos(3). O Estudo Escocês Coração e Saúde (Scot-
tish Heart Health Study) foi uma pesquisa nacional aleatória 
que avaliou cerca de 11.000 homens e mulheres na faixa 
etária de 40 a 59 anos, de 1984 até 1993. Os resultados mos-
traram uma importante e inversa relação entre o consumo 
de café e uma menor morbidade e mortalidade por proble-
mas coronarianos, enquanto que o consumo de chá mostrou 
o oposto. Ambas as bebidas possuem xantinas (cafeína, 
teobromina), mas os autores não consideram a existência 
dos ácidos clorogênicos do café, os quinídeos com ação 
antagonista opióide formados durante à torra do café. O 
fato de que o chá é uma bebida que não é submetida à torra, 
como os grãos de café e também não possui quinídeos com 
ação antagonista opióide, pode explicar a diferença entre 
os efeitos benéficos do café na prevenção da depressão, um 
fator independente de risco cardiovascular, algo que não 
ocorre com o consumo regular de chá.

O SCOTTISH HEART HEALTH STUDY proporciona 
evidências adicionais à hipótese do autor, de que o consumo 
de café torrado adequadamente, contendo quantidades 
significativas de quinídeos com ação antagonista opióide, 
pode ser o principal mecanismo de ação que explica os 
achados epidemiológicos de que tomar café pode prevenir a 
depressão/suicídio, alcoolismo/cirrose, além de problemas 
coronarianos e morbidade e mortalidade cardiovascular(4,5).  
Desta forma, é possível elaborar a hipótese de que o 
consumo diário e moderado de 3 a 4 xícaras de café torrado 
adequadamente, possa ser um agente barato e eficaz na 
prevenção da doença isquêmica cardíaca, a principal causa 
de morte no mundo moderno.
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Elas apresentaram à consideração pública as grandes incon-
veniências ao seu sexo do uso excessivo deste licor sicativo 
e debilitante”. As mulheres argumentavam que os homens 
consumiam muito café, e como resultado eram “infecundos 
e inúteis, como os habitantes de onde esta planta inútil nasce 
e é cultivada”. As mulheres sentiam-se realmente infeli-
zes, pois o panfleto continha ainda:”...O palato de nossos 
cidadãos tornou-se tão fanático como as suas vontades; como 
pode ser possível que eles possam renunciar do antigo e bom 
costume de beber cerveja para perseguir este líquido perver-
tido, jogar fora o tempo disponível, mudar suas lojas, gastar 
todo seu dinheiro, tudo para beber um pouco desta água suja, 
nauseante, desagradável, amarga e escura ...”. Os homens 
dedicaram muitas horas nas inúmeras cafeterias elaborando 
o texto da “Resposta dos Homens à Petição das Mulheres 
contra o Café”, que dizia: “... Porque deve a inocente bebida 
oriunda do café ser objeto de vosso mau humor? Este licor 
inócuo e curativo, que a providência divina mandou para nós 
... não é esta bebida que diminui nossa atuação no esporte de 
Vênus, e nós esperamos que vocês aceitem esta exceção...”. E 
o problema foi resolvido e o preconceito logo desapareceu 
quando as mulheres passaram a fazer café em casa a partir 
da manhã, para estimular os maridos a ficarem em casa ou 
voltarem para casa para tomar um bom café antes de deitar. 
Assim ficavam excitados e felizes. E suas esposas também.

Enquanto os árabes permaneceram tomando café e evitando 
o consumo de bebidas alcoólicas, este, na forma de vinho 

- o sangue de Cristo –, existia desde a antiguidade. Apenas 
no Século XVI é que o café passou a ajudar o mundo cristão 
a combater o consumo excessivo de álcool (intoxicação 
aguda) e o alcoolismo (intoxicação crônica).

O preconceito político-econômico
Com o final dos preconceitos religioso e feminino, surgiu um 
novo: o político-econômico. Já em Meca, como os islâmicos 
costumavam ficar muitas horas nas cafeterias, essas foram 
proibidas e o suprimento de café passou a ser destruído. 
Entretanto, a sabedoria dos governantes prevaleceu e a 
proibição foi retirada. Em meados do século XVII, situações 
semelhantes ocorreram, mas em locais diferentes. Cafeterias 
surgiram na Inglaterra (1650) e na França (1671), criando 
novos costumes. Nelas, as pessoas se reuniam para descansar, 
relaxar, aprender as novidades, vender barganhas e até 
mesmo para conspirar. Esta última prática, levou o Rei 
Carlos II da Inglaterra a proibi-las, temeroso de algum 
complô contra seu reinado. O Rei teve menos sucesso que as 

O preconceito contra o Café (final)

Outro preconceito contra o consumo de café ocorreu logo após o final do período 
religioso, quando na Inglaterra, um grupo de mulheres publicou, em 1674,
um panfleto intitulado “Petição Feminina contra o Café.

mulheres. Onze dias após sua proibição, as cafeterias foram 
reabertas e proliferaram de forma avassaladora. Algumas 
ficaram conhecidas como “universidades populares” no 
início do Século XVIII. Por alguns trocados para a compra 
de um cafezinho para um orador, era possível ouvir e 
aprender com grandes figuras literárias e políticas da época 
como LA FONTAINE, RACINE, VOLTAIRE, ROUSSEAU, 
DIDEROT, ROBESPIERRE, MARAT, MUSSET, BALZAC, 
GEORGE SAND, VICTOR HUGO e VERLAINE, dentre 
inúmeros outros. A grande companhia de seguros LLOYD´S 
de Londres iniciou suas atividades em torno de 1700 na 
cafeteria de EDWARD LLOYD´S.

Do outro lado do canal, o vinho de boa qualidade e barato na 
França fez com que o consumo de café fosse recebido com 
menor entusiasmo. Mas o consumo foi crescendo lentamente 
e a popularidade da nova bebida atuou decisivamente no sur-
gimento do CanCan. Os proprietários dos cabarés franceses, 
temendo a diminuição do número de clientes que procura-
vam cada vez mais as cafeterias, conseguiram convencer as 
bailarinas a dançarem sem as anáguas, para atraírem mais a 
clientela masculina. Apesar de todos os recursos empregados, 
as cafeterias sobreviveram e o consumo de café aumentou. O 
uso da bebida disseminou-se ainda mais com a conquista das 
Américas. Mas, devido às condições climáticas, o cultivo da 
planta tornou-se viável apenas em países pobres e subdesen-
volvidos. Com isto, criou-se um novo preconceito: o político-
econômico.

Na atualidade os países ricos querem um café cada vez 
melhor e mais barato, à custa da pobreza dos países produto-
res. Já que o café é bom para a saúde dos consumidores ricos, 
deve ser também para a economia dos pobres produtores.

www.cafeesaude.com.br
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Sua missão é viabilizar soluções para o desenvolvimento 
sustentável do espaço rural, com foco no agronegócio, 
por meio da geração, adaptação e transferência de 
conhecimentos e tecnologias, em benefício dos diversos 
segmentos da sociedade brasileira.

A Embrapa atua por intermédio de 37 Centros de Pesquisa e 
Serviços e 11 Unidades Centrais, estando presente em quase 
todos os Estados da Federação, nas mais diferentes condi-
ções ecológicas. Para chegar a ser uma das maiores insti-
tuições de pesquisa do mundo tropical, a Empresa investiu, 
sobretudo, no treinamento de recursos humanos, possuindo, 
hoje, 8.619 empregados, dos quais 2.221 são pesquisadores, 
45% com mestrado e 53% com doutorado, operando um 
orçamento da ordem de R$ 660 milhões anuais. Está sob a 
sua coordenação o Sistema Nacional de Pesquisa Agrope-
cuária-SNPA, constituído por instituições públicas federais, 
estaduais, universidades, empresas privadas e fundações, que, 
de forma cooperada, executam pesquisas nas diferentes áreas 
geográficas e campos do conhecimento científico. 

Tecnologias geradas pelo SNPA mudaram a agricultura bra-
sileira. Um conjunto de tecnologias para incorporação dos 
cerrados no sistema produtivo tornou a região responsável 
por 40% da produção brasileira de grãos, uma das maiores 
fronteiras agrícolas do mundo. A soja foi adaptada às condi-
ções brasileiras e hoje o País é o segundo produtor mundial. 
A oferta de carne bovina e suína foi multiplicada por 3 vezes 
enquanto que a de frango aumentou 10 vezes. A produção de 
leite aumentou de 7,9 bilhões em 1975, para 21 bilhões de 
litros em 2002 e a produção brasileira de hortaliças, ele-
vou-se de 9 milhões de toneladas, em uma área de 700 mil 
hectares, em 1980, para 15,7 milhões de toneladas, em 806,8 
mil hectares, em 2002. Além disso, programas de pesquisa 
específicos conseguiram organizar tecnologias e sistemas de 
produção para aumentar a eficiência da agricultura familiar e 
incorporar pequenos produtores no agro negócio, garantindo 
melhoria na sua renda e bem-estar. 

Na área de cooperação internacional, a Empresa mantém 
275 acordos de cooperação técnica com 56 países e 
155 instituições de pesquisa internacionais, envolvendo 
principalmente a pesquisa em parceria. Para ajudar neste 
esforço, a Embrapa instalou nos Estados Unidos e na 
França, com apoio do Banco Mundial, laboratórios para o 
desenvolvimento de pesquisa em tecnologia de ponta. Esses 
laboratórios contam com as bases físicas do Departamento 

EMBRAPA e o Café
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Embrapa,
vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, foi criada em 26 de abril de 1973.

de Agricultura dos EUA, em Washington, e da Agrópolis, na 
Universidade de Montpellier, na França, permitindo o acesso 
dos pesquisadores à mais alta tecnologia em áreas como 
recursos naturais, biotecnologia, informática e agricultura 
de precisão. A 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 agro negócio 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.

Atualmente, o Consórcio tem mais de 40 instituições de 
pesquisa e extensão, estrategicamente situadas em 12 
Estados da Federação. Entre elas, figuram as fundadoras do 
Consórcio: Embrapa, Empresa Baiana de Desenvolvimento 
Agrícola (EBDA), Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), Instituto 
Agronômico do Paraná (Iapar), Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), Pesagro-Rio, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Universidade Federal de Viçosa 
(UFV) e Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

O Consórcio é uma iniciativa incomum em abrangência, 
tanto no plano nacional quanto no internacional. Isso porque 
sua atuação cobre toda a cadeia produtiva, desde o cultivo, 
passando pela industrialização, comércio, até a etapa de con-
sumo, contemplando, inclusive, pesquisas na área de saúde 
do consumidor. Com sua criação, a Embrapa teve a oportu-
nidade de exercitar sua capacidade catalisadora e gerencial 
para a integração, sustentação tecnológica e socioeconômica 
do agronegócio café no Brasil, tornando-o mais ágil, moder-
no e competitivo. Nessa tarefa, tem imprescindível apoio e 
orientação do Departamento de Café (Decaf) e da Secretaria 
de Produção e Comercialização (SPC) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Conselho Deli-
berativo da Política do Café (CDPC). Além disso, conta com 
recursos provenientes do FUNCAFÉ e a grande força de 
trabalho das instituições consorciadas e parceiras, discutindo 
democraticamente com todos os agentes do agronegócio, o 
estabelecimento de suas ações e prioridades.

http://www21.sede.embrapa.br/linhas_de_ acao/
alimentos/cafe/index_html/mostra_documento
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O comportamento que leva ao vício resulta do uso de drogas 
como a cocaína, anfetaminas, opiáceos, nicotina e álcool 
por um indivíduo vulnerável a uma dose adequada, numa 
freqüência e tempo adequados.

O bombardeamento excessivo do cérebro por essas 
substâncias causa adaptações permanentes de três classes de 
sistemas neuronais: 1) os envolvidos no controle autonômico 
e de outras funções somáticas, levando a dependência física; 
2) os que atuam no controle da motivação e comportamento, 
levando a uma perda do controle; e 3) os que produzem 
poderosos impulsos de memória de associação, que 
predispõe e induzem a busca das drogas e a recaída, mesmo 
no indivíduo que já tenha sido detoxificado. Todas as 
drogas que causam dependência parecem ativar e produzir 
alterações permanentes nos circuitos dopaminérgicos, que 
controlam a motivação e o comportamento. Acredita-se 
que a principal via envolvida na origem da dependência à 
drogas parece ser um circuito de células nervosas - a via 
dopaminérgica - que se estende de uma região do cérebro 
conhecida como área tegmental ventral ao núcleo acumbens 
no sistema límbico. Esta região envia impulsos emocionais 
positivos ou negativos para o córtex cerebral. 

No sistema límbico existe uma rede de conexões entre 
células nervosas que liberam peptídeos endógenos, os quais 
regulam o teor final de dopamina no núcleo acumbens. Esta 
via parece estar envolvida na motivação e comportamento 
necessários para a sobrevivência humana, incluindo o próprio 
ato da reprodução. Por exemplo, a escolha e o consumo de 
alimentos pode não ter sido selecionado de forma específica 
no processo evolutivo, mas através da ativação do sistema 
límbico dopaminérgico, alimentos (e drogas) podem 
levar a uma gratificação e condicionamento, fortalecendo 
mecanismos de memória e aprendizado. Quando algo 
estimula este sistema, imediatamente é reconhecido e 
lembrado vividamente, inclusive as circunstâncias que levam 
ao seu uso ou consumo.

A cocaína, a nicotina, os opióides e o etanol são todos 
originariamente subprodutos de plantas ou da fermentação 
natural. Eles atuam como substâncias condicionantes e 
capazes de gerarem dependência porque mimetizam ou 
aumentam as ações dos neurotransmissores que atuam 
nos mecanismos de gratificação, prazer e aprendizado do 
ser humano. A cocaína inibe a recaptação da dopamina, 
aumentando sua duração e seus efeitos nas sinapses do 

sistema mesolímbico, enquanto que a anfetamina libera a 
dopamina dos neurônios dopaminérgicos. 

Opióides como a morfina e a heroína, mimetizam 
neurotransmissores opióides, que atuam diretamente no 
núcleo acumbens, mas que podem também atuar de forma 
desinibitória no sistema límbico, favorecendo a liberação 
de dopamina. A nicotina simula a ação de acetilcolina 
nos receptores nicotínicos centrais enquanto que o etanol 
possui um poderoso efeito facilitador nos receptores do 
amino ácido Gama-Amino-Butírico (GABA). A nicotina 
e o álcool causam uma maior liberação de dopamina no 
sistema límbico. E este aumento dos níveis de dopamina 
pode ser inibido em diversas etapas, como através do uso de 
antagonistas de receptores opióides. O fármaco naltrexona 
(REVIA, Laboratório Cristália, Fr. com 30 e 50 comp. de 
50 mg) usado no tratamento do alcoolismo na dose de 50 
mg diários atua bloqueando os receptores opióides no início 
do circuito de gratificação do sistema límbico e o fármaco 
bupropiona (ZYBAN, Laboratório Glaxo Wellcome, Cx. com 
60 comp. de 250 mg) usado no tratamento do tabagismo na 
dose de 150 mg diários atua no final do circuito aumentando 
os níveis de dopamina, modulando e suprimindo assim o 
desejo excessivo de prazer obtido através da  nicotina, sendo 
um eficaz agente no controle do tabagismo.

Mas o ser humano, além de selecionar plantas (nicotina, 
cocaína, heroína, álcool) que estimulam de forma artificial 
o seu prazer no sistema límbico, também identificou plantas 
que podem bloquear este sistema opióide, modulando ou 
interferindo no desejo de autogratificação, que leva ao con-
sumo de drogas. O café é o único produto natural que possui 
substâncias que agem da mesma maneira que os remédios 
usados para o tratamento do alcoolismo e tabagismo.

www.cafeesaude.com.br

A química do prazer e o café
A química cerebral que leva ao uso compulsivo de drogas
e a perda do controle, criando a dependência, começou
a ser compreendida apenas recentemente.
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Quando a célula acumula grande quantidade de 
colesterol, uma parcela é esterificada com ácidos graxos 
e armazenada temporariamente até ser novamente 
utilizada pelas células. O fígado promove a excreção 
do colesterol de duas maneiras: uma parte é convertida 
em ácidos biliares e outra é secretada diretamente na 
bile, sendo 40 a 60% reabsorvidos no intestino delgado 
e o restante eliminado pelas fezes. Mais de 90% dos 
sais biliares são reabsorvidos no intestino delgado. No 
fígado, esses ácidos biliares além de reaproveitados 
também inibem a conversão do colesterol em ácidos 
biliares, aumentando indiretamente o colesterol 
hepático.

A doença arterial aterosclerótica é a principal causa 
de morte. Problemas cardíacos, cerebrais e vasculares 
periféricos são 
responsáveis por quase 
a metade das mortes nos 
países industrializados. 
O principal componente 
da placa aterosclerótica 
é o colesterol e a 
incidência de doença 
proporcionalmente 
aos níveis séricos 
de colesterol. A 
hipercolesterolemia 
se correlaciona com 
maior incidência da 
cardiopatia isquêmica 
e a hipertrigliceridemia 
está associada a diabetes, hiperuricemia e pancreatite. 
As LDL são as lipoproteínas de maior potencial 
aterogênico, elas transportam 60 a 75% do colesterol, 
relacionando-se diretamente com maior risco 
de problemas cardiovasculares. Já as HDL, que 
normalmente transportam 20 a 25% do colesterol, 
relacionam-se inversamente aos riscos cardiovasculares. 

Os níveis de HDL se correlacionam positivamente 
com o exercício e o uso regular e moderado de 
álcool e inversamente com o tabagismo, obesidade 
e uso de anticoncepcionais contendo progestágenos. 
A camada íntima da parede arterial é permeável a 
pequenas moléculas. A elastina, um componente da 
parede arterial, tem afinidade pela apoproteína B, 

que está presente em todas as lipoproteínas, exceto 
as HDL. Pequenas lipoproteínas como as HDL, LDL 
e parte das pequenas VLDL podem penetrar através 
de defeitos ou lesões da parede arterial, onde todas, 
exceto as HDL, se aderem a elastina, o que leva a 
acúmulo local. Problemas como hipertensão, senilidade 
e hiperlipidemia podem exacerbar esse processo. No 
trânsito através da parede arterial, as HDL podem 
incorporar ésteres do colesterol no seu núcleo central 
para utilização nas membranas celulares ou para 
transporte para os sistemas excretores do fígado, 
depurando o colesterol dos tecidos e atenuando o 
fenômeno da aterogênese.

A primeira alteração aterosclerótica observada é a 
formação de estrias gordurosas, que consistem em 

macrófagos cheios 
de lipídios e de um 
número variável de 
fibras musculares 
lisas que migram 
para o local. Deste 
ponto inicial, a lesão 
progride, formando 
a placa fibrosa, 
que é composta de 
colesterol, fibras 
musculares lisas, 
colágeno e fibras 
elásticas. No centro da 
placa há uma zona de 
tecido necrótico que 

pode conter cristais de colesterol e cálcio. 

A melhor hipótese para explicar a aterogênese é a 
resposta à lesão: o endotélio seria lesado pela elevação 
da pressão arterial, pelo teor de colesterol ou glicídios 
no sangue ou outros fatores que poriam em risco a 
integridade do endotélio arterial. As plaquetas também 
são importantes na aterogênese. Nas fases iniciais, 
devido à liberação de um fator de crescimento (PDGF 
-platelet-derived growth factor), estimulam a mitose 
de fibras musculares lisas e de fibroblastos na camada 
íntima arterial. Essa proliferação espessa a camada e 
a torna permeável a lipídios, incluindo o colesterol. 
Seu acúmulo estimula a secreção de peptideoglicanos 
e a síntese do colágeno. As lipoproteínas de baixa 

Colesterol, aterosclerose e café

Artéria obstruída

Artéria obstruída (imagem ampliada)

A taxa de colesterol sérico é decorrente tanto da dieta (25%) como da síntese endógena 
(75%). Sua síntese é influenciada pela própria concentração dentro da célula,
um controle tipo “feedback”.
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densidade (LDL) também são capazes de estimular a 
proliferação da musculatura lisa vascular. A formação 
das placas ateromatosas leva à estenose progressiva 
das coronárias comprometidas, reduzindo a perfusão 
miocárdica, desencadeando síndromes isquêmicas 
importantes.

Partindo do princípio que os componentes fenólicos, 
determinantes de uma resistência à oxidação do LDL-
Colesterol, são substâncias bioativas encontradas 
em plantas e que o ácido cafeínico é mais abundante 
que o ácido hidroxicinâmico e que junto com os 
ácidos clorogênicos e seus ésteres são encontrados 
naturalmente em vegetais, grãos de café, algumas flores 
e no vinho, Nardini et. al.(1) demonstraram que o ácido 
cafeínico é capaz de modificar a oxidação do LDL-
colesterol, tanto in vitro quanto em peritônio de rato. 
Nesse estudo, o café foi mais eficaz, in vitro, do que o 
betacaroteno ou a vitamina E na redução da oxidação 
do LDL-colesterol. Em uma metanálise publicada 
no Am J Epidemiol em 2001, o pesquisador Jee SH 
mostrou a relação discreta que existe entre o consumo 
de café e a elevação dos níveis de LDL colesterol.

Na verdade até 5 chícaras ao dia de café, se tanto, aumenta 
em 10mg/dL o valor da colesterolemia. Acima de 6 
chícaras de café pode haver aumentos de até 30 mg e a 
partir de 8 chícaras pode-se ter aumentos de até 50mg/dL 
na colesterolemia. Nessa mesma metanálise, demonstrou-
se que havia uma diferença entre o consumo de café 
regular e o descafeinado, e entre o filtrado e o não filtrado. 
O café só fervido e não filtrado aumenta significativamente 
a taxa de colesterol e triglicérides em relação ao café 
filtrado. Já o descafeinado não altera tanto os níveis de 
lípides quando comparado com o café regular.

Strandhagen E. et. al.(2) já demonstraram, em estudo 
prospectivo e controlado, que a abstenção do consumo 
de café reduz os níveis de colesterol total. Esta é uma 
das perguntas que cabe em relação à nossa população, 
especialmente se avaliarmos a quantidade e forma de 
preparo do café nesse estudo, que não está clara, e a 
nossa maneira de fazer café.

Além do colesterol, estudos epidemiológicos demonstram 
a existência de relação direta entre a taxa de homocisteína 
e o risco de eventos cardiovasculares, especialmente de 
infarto do miocárdio(3). Há evidências de aumento da 
homocisteinemia com o hábito de beber café diariamente. 
Parte deste efeito parece depender da própria cafeína. 
Entretanto, Verhoef et col(4), estudando o efeito do 
consumo de café expresso, equivalente a 870 mg de 
cafeína, o que é considerado uma alta quantidade de café 
ao dia, comparando com cápsulas de cafeína (870 mg/d) e 
de placebo em voluntários saudáveis, verificou que o efeito 
do café foi maior na elevação dos níveis de homocisteína 
plasmática, avaliada 4 horas após a ingesta, enquanto a 
cafeína em cápsula só teve a metade do efeito daquele do 
café (11% vs 5%). Além disso, o efeito persistiu por mais 
de 24 horas somente nos que tomaram café.

O mesmo tipo de avaliação foi realizada por Urgert et 
col.(5), que avaliaram o efeito do café filtrado em filtro de 
papel, demonstrando elevações da homocisteinemia mas 
nenhum efeito nos níveis plasmáticos das vitaminas B6 e 
B12. Todavia os valores de elevação, da ordem de 10%, 
acabam sendo muito pequenos para implicar num efeito 
a longo prazo quanto a eventos cardiovasculares. Além 
disso, nem todos compartilham da mesma opinião.

Por exemplo, Esposito et col.(6) demonstraram que 
o que aumenta é a taxa de glutationa, enquanto a de 
homocisteína aumenta pouco, de forma não significativa 
(13%), assim como a taxa de antioxidação medida 
através da hidroperoxidase no plasma, quando se toma 4 
xícaras de Café Tipo Italiano, sem mencionar a maneira 
como foi feita a extração das substâncias do café, 
embora deva ter sido café filtrado de alguma forma.

Por outro lado, segundo Christensen et cols., naqueles 
que bebiam café regularmente, a abstenção de tomar 
café filtrado reduziu suas concentrações de homocisteína 
e de colesterol plasmáticos, mesmo após ajuste para 
o consumo de folatos(7). Há que se registrar que os 
valores observados de redução são muito pequenos, 1,08 
micromols/L, para homocisteína e 0,28 mmol/L, para 
colesterol.

Dessa forma, suspeita-se de um papel profilático, contra 
a aterosclerose, do café com seus vários compostos 
bioativos, como os polifenóis antioxidantes (ácidos 
clorogênicos), os quinídeos com efeito tipo dipiridamol 
e antagonista opióide, além da niacina e minerais como 
zinco, etc, hipóteses a serem comprovados no Estudo 
Café e Coração (Coffee & Heart Study) em implantação 
no INCOR.

Referência

1. Nardini M, D’Aquino M, Tomassi G, Gentili V, Di Felice M, Scaccini 
C.  Inhibition of Human Low-density lipoprotein oxidation by caffeic 
acid and other hydroxycinnamic acid derivates. Free Radical Biology & 
Medicine. 1995;19:541-52.

2  Strandhagen E, Thelle DS. Filtered coffee raises serum cholesterol: 
results from a controlled study. Eur J Clin Nutr. 2003 Sep;57(9):1164-8.

3. Matetzky S, Freimark D, Ben-Ami S, Goldenberg I, et.al.  Association 
of elevated homocysteine levels with a higher risk of recurrent coronary 
events and mortality in patients with acute myocardial infarction. Arch 
Intern Med. 2003;163:1933-7.  

4 Verhoef P, Pasman WJ, Van Vliet T, Urgert R, Katan MB. Contribution 
of caffeine to the homocysteine-rasing effect of coffee: a randomized 
controlled trial in humans. Am J Clin Nutr 2002;76:1244-1248.

5 Urgert R, van Vliet T, Zock PL, Katan MB. Heavy coffee consumption 
and plasma homocysteine: a randomized controlled trial in healthy 
volunteers. Am J Clin Nutr 2000;72:1107-1110.

6 Esposito F, Morisco F, Verde V, Ritieni A, Alezio A, Caporaso N, 
Fogliano V. Moderate coffee consumption increases plasma glutathione 
but not homocysteine in healthy subjects. Aliment Pharmacol ther 
2003;17:595-601.

7 Christensen B, Mosdol A, Retterstol L, Landaas S, Thelle DS. 
Abstension from filtered coffee reduces the concentrations of plasma 
homocysteine and serum cholesterol – a randomized controlled trial. 
Am J Clin Nutr 2001;74:302-307.

www.cafeesaude.com.br



Cartas MédicasAno I Numero 3

Página 8

...O símbolo da medicina, uma cobra 
enrolada num cajado, originou-se na antiga Mesopotâmia 
há cerca de cinco mil anos. Era crença de que os deuses 
criaram o Céu e a Terra e depois o homem. Este foi 
feito do barro e misturado com ar e sangue de um deus 
morto para este propósito. Esta é a razão da crença 
mesopotâmica de que os deuses estavam presentes 
em todo ser vivo. Os sumérios, iniciadores da religião 
mesopotâmica, tinham entre seus deuses, NINGISHIZIDA, 
deus da cidade de Gishibanda, perto de Ur, no sul da 
Mesopotâmia. Seu nome significa “deus protetor das 
plantas” e era representado com duas serpentes crescendo 
de seus ombros. Os sumérios consideravam a serpente, 
chamada SACHAN, um símbolo de juventude e saúde, 
pois além de trocar a pele, rejuvenescendo-se, vivia 
próximo das profundezas da terra, onde habitava EA, 
deusa das águas e da saúde. Mais tarde o símbolo da saúde 
e medicina passou a ser representado por uma serpente 
com duas cabeças enroladas em um cajado ou um galho de 
uma planta. Esta simbologia foi transmitida até o reinado 
de HAMMURABI, que retirou uma serpente do símbolo, 
ficando apenas uma serpente enrolada num cajado. Os 
historiadores divergem quanto as razões desta mudança, 
havendo alguns que acreditam que talvez tenha sido um 
plano real de combate a inflação da época enquanto que 
outros acreditam que o rei, temeroso da popularidade da 
classe médica - todos muitos estudiosos e competentes -. 
tentou diminuir o seu prestígio para assim poder pagar 
baixos salários a estes profissionais. Este símbolo foi 
transmitido para a civilização grega oito séculos mais 
tarde, que incorporou conceitos da religião mesopotâmica 
para sua mitologia.
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Você sabia que...

Visite o site:
www.cafeesaude.com.br

...Que uma xícara de café
 pela manhã, deixa uma pessoa mais acordada porque
 concentra a atividade cerebral nos processos que já
 estão ativos naquele momento, de acordo com
 pesquisadores da Escola Internacional de
 Estudos Avançados da Itália, e do
 Trinity College, da Irlanda. Com isso,
 segundo a pesquisa, a cafeína facilita
 a pessoa a lembrar de uma palavra que já
 está “na ponta da língua”, por exemplo,
 reconhecendo-a quando vê uma lista
 de palavras.

Apoio do Conselho Deliberativo da Política Cafeeira — CDPC

Emblema adotado pela
Associação Médica Mundial
para uso dos médicos civis;

a serpente tem duas
curvaturas à esquerda

e uma à direita

Símbolo de  
Asclépio

Símbolo de  
Hermes

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!


