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Editorial
O Café e a Saúde Humana
O aumento do número de pesquisas 
epidemiológicas entre consumidores de café 
tornou-se comum nos últimos anos e trouxe 
novas e positivas informações em relação ao 
tema café e saúde. O mesmo acontece na área 
básica (bioquímica do café): além da cafeína, 
outros compostos químicos do produto 
– o café tem mais de mil – têm sido alvo de 
grande atenção. Vale a pena lembrar que as 
associações encontradas nessas pesquisas 
precisam de confirmação através de ensaios 
clínicos, com raras exceções.

A maioria dos compostos do café ainda é pouco 
estudada, mas muitos são importantes para a 
saúde humana como a niacina (vitamina B3), 
minerais (potássio, ferro, magnésio, zinco etc) 
e em grande quantidade, os fenóis antioxidantes 
denominados ácidos clorogênicos. O café possui 
mais ácidos clorogênicos (6% a 9 %) 
do que a cafeína (1 a 2 %).

Após a torra adequada, os ácidos clorogênicos 
formam novos compostos conhecidos como 
quinídeos (ou lactonas), que possuem diversos 
efeitos in vitro na proteção contra o diabetes, 
o câncer, a depressão e o alcoolismo. Para que 
seja possível a utilização do café na prevenção 
dessas doenças são necessários mais ensaios 
clínicos. O motivo disso é a falta de um 
maior controle da torra do café por parte das 
indústrias. Por esse motivo, pouco se sabe 
sobre a composição final do café 
que é consumido diariamente. 

Estudos bioquímicos mostram que diterpenos 
como o cafestol e kaweol possuem efeito 
anticancerígeno in vitro. As propriedades 

desses vários compostos 
bioativos abrem um leque imenso 
de pesquisas clínicas. Pesquisas 
epidemiológicas já fizeram uma relação 
positiva entre o consumo regular de café e 
menor incidência da doença de Parkinson, 
depressão e suicídio, alcoolismo e cirrose. 
Novas investigações mostram que beber 
café diariamente pode diminuir o risco de 
cálculos na vesícula biliar, um problema 
que atinge até 10% dos homens acima de 
40 anos, e 20% das mulheres acima dos 
65 anos. 
 
Também existe uma associação entre o 
consumo diário e moderado de café e 
diminuição de casos de câncer de fígado, 
cólon e reto. O câncer coloretal é o 
terceiro mais comum e causa milhares de 
mortes todos os anos, atingindo cerca de 
5% da população de ambos os sexos.

Beber café normal ou descafeinado ajuda 
a prevenir o aparecimento do diabetes 
tipo 2, a diabete do adulto.

Pesquisas feitas com estudantes mostram 
que o café com ou sem leite na merenda 
escolar ajuda no aprendizado e pode 
prevenir a obesidade ao substituir os 
refrigerantes. Estes já estão sendo 
proibidos em escolas porque ajudam a 
disparar a epidemia de obesidade infantil, 
sem trazer benefício algum para a saúde. 
Abre-se mais uma linha de pesquisas: 
o café na saúde dos jovens! 

www.cafeesaude.com.br
Você sabia?

| Pág. 8



Página 2

Café precisa ter torra controlada
O café provém de uma árvore do gênero Coffea (Coffea arábica 
e Coffea canephora). A variedade arábica ocupa 75% do parque
cafeeiro do Brasil, e a canephora, os 25% restantes

A composição química do café varia de acordo 
com a espécie. Essa diferença contribui, no 
processo de produção, para obter bebidas com 
características olfativo-gustativas diferenciadas.

A cafeína é um alcalóide farmacologicamente 
ativo, do grupo das xantinas e suas principais 
fontes são café, mate e guaraná. Ela é inodora, 
de sabor bastante característico que contribui 
com uma nota de amargor fundamental para o 
sabor e o aroma da bebida do café. É também 
o componente do café mais conhecido, 
devido às suas propriedades. Alguns dos 
diversos efeitos que lhe são atribuídos já 
apresentam comprovação científica, como o 
de estimulante do sistema nervoso central, ao 
aumentar a vigília, a atenção, a concentração 
e a memória. Por esses motivos, o café é uma 
bebida diurna.

Outro componente importante para o sabor 
e aroma do café é a trigonelina, uma N-metil 
betaína. Ela contribui para o aroma por meio 
da formação de produtos de degradação 
durante a torra, como as piridinas 
e o N-metilpirrol.

O café é um dos únicos produtos que, 
mediante um processo tão drástico como a 
torrefação, produz uma vitamina necessária 
para o metabolismo humano, a niacina. 
Durante a torrefação, a trigonelina sofre 
desmetilação para formar a niacina, em 
quantidades que podem chegar perto de 
20 mg por 100g de café torrado.

Os compostos fenólicos são conhecidos por 
suas características antioxidantes in vitro. 
Entre eles, figuram os ácidos clorogênicos 
(ACG), considerados os mais importantes 
do café e os que se apresentam em maior 

quantidade. Os ácidos clorogênicos são 
um conjunto de cinco grupos principais de 
compostos fenólicos. Seus isômeros, são 
formados principalmente pela esterificação 
do ácido quínico com um dos ácidos derivados 
do ácido cinâmico: o caféico, o ferúlico, 
ou o p-cumárico.

Durante as últimas décadas, estudos in vitro 
e in vivo levaram os pesquisadores a atribuir 
diferentes funções farmacológicas aos 
ACG, tais como a ligação a centros opióides 
do cérebro; atividade inibitória sobre as 
integrases que participam na replicação do 
vírus HIV; indução da diminuição dos níveis 
sanguíneos de glicose, por meio da inibição da 
enzima glicose-6-fosfatase; efeito indutor na 
replicação e na mobilidade de macrófagos de 
camundongos, o que acarretaria um aumento 
da imunidade e característica antimutagênica.

Durante o processo de torrefação, esses 
compostos fenólicos são intensamente 
degradados, originando pigmentos e 
componentes voláteis do aroma, como fenol 
e vinilguaiacol.

Assim como o bom e o mau colesterol
em relação à saúde, pode existir o bom e o 
mau café. No mercado brasileiro, diversas 
marcas de café são amplamente distribuídas 
nos diferentes Estados. Entretanto, pouco 
se sabe sobre esses produtos em relação à 
composição da bebida, a qual depende da 
formulação dos blends de grãos crus e tem 
grande variabilidade em função das condições 
de torrefação. Torna-se relevante, portanto, 
conhecer as características químicas, inclusive 
os teores dos compostos bioativos presentes 
nas marcas comercializadas no Brasil 
e no exterior. 



Cartas MédicasAno II Número 5

Página 3

Referências Bibliográficas: 

	 1.	 Clarke, R. J. Em Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition; Caballero,

	 2.	 Trugo, L. C.; Finglas, P., eds.; Academic Press: London, England, 2003, 
vol. 3, p. 1486.

	 3.	 Arnaud, M. J. Em Encyclopedia of Human Nutrition; Caballero, B.; Sadler, 
M. J.; Starin, J. J., eds.; Academic Press: London, England, 1999, vol. 1, p. 206.

 4.	 Trugo, L. C.; PhD Thesis, University of Reading, England, 1984.

	 5.	 Nehlig, A.; Chemtech 1999, 29, 30.

	 6.	 Moreira, R. F. A.; Trugo, L. C.; De Maria, C. A. B.; Quim. Nova 1999, 22, 209.

	 7.	 Clifford, M. N.; Coffee – botany, biochemistry and production of beans and 
beverage, Croom Helm: London, England, 1985.

	 8.	 Boublik, J. H.; Quinn, M. J.; Clements, J. A.; Herington, A. C.; Wynne, K. N.; 
Funder, J. W.; Nature 1983, 301, 246.

	 9.	 Wynne, K. N.; Familari, M.; Boublik, J. H.; Drummer, O. H.; Era, I. D.; 
Funder, J. W.; Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 1987, 14, 785.

	10.	 King, P. J.; Ma, G. X.; Miao, W. F.; J. Med. Chem. 1999, 42, 497.

	11.	 McDougall, B.; King, P. J.; Wu, B. W.; Hostomsky, Z.; Reinecke, M. G.; Robin-
son, W. E. Jr.; Antimicrob. Agents Chemother. 1998, 42, 140.

	12.	 Robinson Jr., W. E.; Cordeiro, M.; Abdel-malek, S.; Jia, Q.; Chow, S. A.; 
Reinecke, M. G.; Mitchell, W. M.; Mol. Pharmacol. 1996, 50, 846.

	13.	 Robinson Jr., W. E.; Reinecke, M. G.; Abdel-malek, S.; Jia, Q.; Chow, S. A.; 
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1996, 93, 6326.

	14.	 Zhu, K.; Cordeiro, M. L.; Atienza, J.; Robinson, W. E. Jr.; Chow, S. A.; 
J. Virol. 1999, 73, 3309.

	15.	 Arion, W. J.; Canfield, W. K.; Ramos, F. C.; Su, M. L.; Burger, H. J.; Hem-
merle, H.; Schubert, G.; Below, P.; Herling, A. W.; Arch. Biochem. Biophys. 
1998, 351, 279. Vol. 28, No. 4 Determinação de Compostos Bioativos em 
Amostras Comerciais de Café Torrado 641

	16.	 Herling, A. W.; Burger, H. J.; Schwab, D.; Hemmerle, H.; Below, P.; Schubert, 
G.; Am. J. Physiol. 1998, 274, 1087.

	17.	 Johnston, K. L.; Clifford, M. N.; Morgan, L. M.; Am. J. Clin. Nutr. 2003, 78, 
728.

	18.	 Tatefuji, T.; Izumi, N.; Ohta, T.; Arai, S.; Ikeda, M.; Kurimoto, M.; Biol. 
Pharm. Bull. 1996, 19, 966.

	19.	 Stich, H. F.; Rosin, M. P.; Bryson, L.; Mutat. Res. 1982, 95, 119.

	20.	 Wattenberg, L. W.; Cancer Res. 1983, 43, 2448s.

	21.	 Wood, A. W.; Huang, M. T.; Chang, R. L.; Newmark, H. L.; Lehr, R. E.; Yagi, 
H.; Sayer, J. M.; Jerina, D. M.; Conney, A. H.; Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 
1982, 79, 5513.

	22.	 Dart, S. K.; Nursten, H. E. Em Coffee - Chemistry; Clarke, R. J.; Macrae, 
R., eds.; Elsevier Applied Science Publisher: London, 1985, vol. 1, cap 7.

	23.	 Moreira, R. F. A.; Trugo, L. C.; De Maria, C. A. B.; Quim. Nova 2000,	23, 195.

	24.	 Nogueira, M.; Trugo, L. C.; Ciênc. e Tecnol. Aliment. 2003, 23, 296.

	25.	 Trugo, L. C.; Macrae, R.; Analyst 1984, 109, 263.

	26.	 Casal, S.; Oliveira, M. B.; Alves, M. R.; Ferreira, M. A.; J. Agric. Food Chem. 
2000, 48, 3420.

 27.	 Casal, S.; Oliveira, M. B. P. P.; Ferreira, M. A.; Food Chem. 2000, 68, 481.

	28.	 De Maria, C. A. B.; Trugo, L. C.; Moreira, R. F. A.; Food Chem. 1995, 52, 447.

	29.	 Ky, C. L.; Food Chem. 2001, 75, 223.

	30.	 Casal, S.; Andrade, P. B.; Oliveira, M. B.; J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol. 
1999, 22, 513.

	31.	 Mazzafera, P.; Phytochemistry 1991, 30, 2309.

	32.	 Trugo, L. C.; Macrae, R.; Food Chem. 1986, 19, 1.

	33.	 Trugo, L. C.; De Maria, C. A. B.; Werneck, C. C.; Food Chem. 1991, 42,



Página 4

O Café e o Sono
O ciclo sono-vigília é uma constante biológica normal 
e natural de todo ser humano. Um indivíduo não 
sobrevive sem o sono e sua vida é bastante 
prejudicada por distúrbios do sono

Mais de 25% da população adulta do mundo civilizado 
possui distúrbios do sono, como hiperssonia (51%), insônia
(31%), parassonia (15%) e modelo desorganizado e variado 
de sono (3%). Quase um terço dos adultos apresenta 
insônia durante a vida, e a metade destes apresenta 
problemas que exigem cuidados médicos. A insônia pode 
ser transitória e de curta duração, ocorrendo por alguns 
dias. Isto costuma ocorrer devido a situações estressantes 
agudas, como perdas, crises familiares e pessoais, 
problemas financeiros, ou quando o ritmo circadiano é 
prejudicado por viagens aéreas intercontinentais.

A insônia de longa duração, que persiste por meses ou 
anos, decorre mais comumente de problemas psíquicos, 
como ansiedade crônica, depressão, abuso de álcool ou 
drogas, distúrbios específicos como apnéia do sono ou 
mioclonias noturnas (contrações abruptas, repetitivas e 
rítmicas de flexão dos membros inferiores que provocam 
despertar) e a síndrome das pernas inquietas (sensação
desconfortável dos membros inferiores, tipo queimação).

Os distúrbios do ciclo sono-vigília tendem a aumentar nos 
centros industrializados, em especial nos trabalhadores de 
turnos variáveis, que se submetem a mudanças periódicas 
e bruscas dos horários de sono. Como o relógio biológico 
é lento em se adaptar à mudança, ocorrem distúrbios 
de vulto no sistema nervoso central, com cansaço e 
sonolência excessivos. Há também maior risco de úlcera 
péptica, gastrite, hipertensão arterial e acidentes de 
trabalho. A sonolência diurna ou hiperssonia afeta de
1% a 4 % da população. Suas principais causas são a
narcolepsia, a síndrome da apnéia do sono, a insuficiência 
de sono noturno e a hiperssonia idiopática.

A síndrome	narcoléptica é caracterizada por quatro 
componentes: crises de sono, cataplexia, alucinações e 
paralisia do sono, os quais podem ocorrer de forma isolada 
ou conjunta, sendo os ataques diurnos de sono a principal 
queixa. O problema começa na adolescência ou na vida 
adulta e parece ser um problema genético, havendo uma 
anormalidade no metabolismo das aminas cerebrais.

O quadro de sonolência excessiva se inicia em torno dos
20-30 anos de idade. Após despertar com boa disposição 
e alerta, em duas a três horas o indivíduo precisa cochilar, 
quase de forma irresistível, com prejuízo no trabalho, 
no estudo ou mesmo com acidentes de trânsito. 
É comum haver o rótulo de muito cansaço, de preguiça 
ou de excesso de trabalho.

Na cataplexia ocorre perda do tônus muscular de forma
repetitiva, parcial ou generalizada, durando segundos ou 
minutos, sem alterações da consciência e sem movimentos 
anormais. Na paralisia do sono há uma impossibilidade de 
se mover por segundos logo ao despertar de cochilos ou 
do sono noturno. Há alucinações descritas como sonhos 
vívidos, quase reais, que surgem logo ao adormecer.

A apnéia do sono é uma anomalia potencialmente letal
em que ocorre uma parada da respiração por 10 segundos 
ou mais, podendo o episódio ocorrer em torno de 100-200 
vezes durante o sono noturno. A apnéia pode se dever a 
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Usando a vigília, o sono e os sonhos para aprender

1. Tomar quatro xícaras de café durante o dia (7h, 10h, 13h, 15h)

2. Efetuar 30 minutos de leitura antes de dormir às 22h

3. Acordar em torno das 6h

4. Ler por 30 minutos após consumo de uma xícara de café

um problema obstrutivo da vias aéreas superiores, a uma 
anomalia central ou ter formas mistas. É mais comum em 
pessoas obesas e com doença pulmonar obstrutiva crônica, 
sendo usual a queixa de roncos e agitação durante o sono 
(episódios de apnéia seguidos de breves e despercebidos 
despertares). É um problema comum em homens adultos, 
que se queixam de sonolência excessiva durante o dia.

O sonambulismo se caracteriza por um comportamento 
automático e perseverante nas primeiras horas do sono 
(sentar na cama, deambular), mais comumente com 
movimentos grosseiros e despropositados, ficando os 
olhos abertos, fixos, a face inexpressiva. Há pouca 
resposta aos estímulos externos e dificuldade em despertar 
o indivíduo, o qual pode reconhecer o ambiente, evitar 
móveis ou esbarrar em alguns e perder o equilíbrio.
O quadro dura pouco (um minuto, em média). Sucede 
como episódio isolado à noite, seguido de regresso ao leito 
ou adormecimento onde a pessoa estiver (sofá, chão). 
Há uma amnésia do evento no dia seguinte: os familiares 
são importantes para fornecer detalhes sobre o quadro.

O sonambulismo se inicia na idade pré-escolar, em ambos 
os sexos, e pode persistir até os 10 anos de idade, em 
5 a 10 % das crianças, desaparecendo espontaneamente 
na segunda década da vida. Em gêmeos monozigóticos, 
o quadro ocorre em ambos (base genética comum) 
e está associado a maior ocorrência de terror noturno.

O terror	noturno surge nos primeiros estágios do sono 
de forma súbita, com gritos, choros e temor, associados a 
manifestações autonômicas (midríase, sudorese, piloereção, 
taquicardia, taquipnéia). Em geral é de curta duração 
(menos de 30 segundos), mas pode ser prolongado (10-20 
minutos). O quadro se associa a gestos incoordenados, 
automáticos e com amnésia ao despertar. O episódio 
costuma ser isolado. O problema acomete cerca de 4% da 
população infantil, de ambos os sexos. Pode persistir por 
alguns meses ou durar por toda a infância, desaparecendo 
na puberdade. Há história familiar relacionada ao padrão 
genético hereditário do problema, desencadeado por fatores 
ambientais (fadiga, privação do sono, estresse).

Benéfico ou prejudicial?

Ao acordar, tomar café é uma das constantes mais 
comuns no ser humano. Seria então o café algo 
benéfico ou prejudicial ao sono? O consumo de café 
estimula o sistema de vigília, ao aumentar a atenção, 
a concentração e os mecanismos neuronais 
que atuam na consolidação da memória.

Como a consolidação da memória ocorre durante 
a fase do sono sincronizado (REM), caso a atividade 
dessa fase fosse aumentada, seria possível elevar 
a capacidade de memória do ser humano.

Mas a ciência ainda desconhece os mecanismos
bioquímicos que ocorrem durante o sono, para 
interferir com medicamentos na etapa em que a 
memória esta sendo consolidada. O sono ainda 
é uma função que deve ser praticada de forma 
natural e sem interferência.

O consumo de café durante	a	noite, para estimular 
a vigília, pode ser prejudicial para a atenção, 
concentração e memória no dia seguinte. Isto é, não 
vale a pena ficar até tarde tomando café para estudar 
ou trabalhar. O melhor é exercer essas atividades 
durante o dia, com o uso de café até o meio da tarde, 
exercitando a atenção, concentração e memória 
por meia hora antes de dormir e acordar cedo, para
reiniciar a atividade intelectual, com a ajuda de café.

Nas pessoas que dormem normalmente de seis a oito 
horas, o consumo exagerado de café durante a noite 
causa privação do sono e prejuízo da atenção e da 
concentração no dia seguinte. Esse efeito negativo 
pode ser atenuado ou mesmo inexistir apenas em 
indivíduos acostumados a tomar café à noite.

Estudantes que não fazem uso regular de café à noite 
podem ter seu aprendizado prejudicado caso prossigam 
até tarde da noite com a ajuda de café. O método mais 
eficaz é acordar cedo pela manhã para estudar.
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A doença de Parkinson é uma 
doença degenerativa do sistema 

nervoso central, idiopática, lentamente 
progressiva, com quatro manifestações 
clínicas básicas: rigidez muscular, tremor 
de repouso, bradicinesia (tríade clássica) 
e intabilidade postural.

Adicionalmente podem ocorrer diversas 
manifestações motoras e não motoras, 
incluindo distúrbios cognitivos, sensoriais 
e autonômicos.

A doença tem uma incidência de 100 para 
cada 100.000 habitantes e predomina a 
partir dos 50 anos de idade, acometendo 
ambos os sexos. Trata-se de uma doença 
comum nos idosos, acometendo cerca de 
2 % das pessoas acima de 65 anos.

Os cientistas refletem há mais de 
um século sobre as causas do mal de 
Parkinson e a misteriosa causa pela qual 
esses neurônios específicos morrem. 
No entanto, a maioria dos cientistas 
agora aceita que uma combinação de 
genes, estilo de vida e fatores ambientais 
desencadeia a doença. Foi em estudos 
utilizando animais que os pesquisadores 
observaram pela primeira vez que a 
cafeína ajudava a superar a rigidez e 
os problemas de mobilidade. Estudos 
realizados com pessoas também sugerem 
que existe uma relação inversa entre 
o consumo de café e cafeína e o risco 
relativo de ser afetado pelo mal de 
Parkinson.

Um estudo recente (o Programa do 
Coração de Honolulu), em que, durante 
27 anos, foram observados 8.004 norte-
americanos descendentes de japoneses 
residentes no Havaí, também revelou uma 
relação inversa entre a incidência do mal 
de Parkinson e o café. Os que tomavam 
mais de quatro xícaras de café por dia 
tinham cinco vezes menos probabilidade 
de serem afetados pela doença do que os 
que não tomavam café2. 

Conclusões semelhantes foram 
alcançadas em dois outros estudos norte-
americanos3,4, o segundo confirmando 

a redução do risco entre pessoas que 
tomam apenas duas xícaras de café 
por dia. Os dados sobre as mulheres 
em geral são menos claros. Alguns 
estudos constataram que o consumo 
moderado de cafeína tem efeito protetor 
para as mulheres que já passaram pela 
menopausa, com efeito inverso observado 
entre as que tomavam estrogênios e seis 
ou mais xícaras de café por dia5.

Também parece que a cafeína tem 
propriedades protetoras em relação aos 
nervos, e vários estudos de modelagem 
utilizando animais6,7 mostram que, 
em conjunção com a L-dopa, a droga 
tradicionalmente utilizada no tratamento 
do mal de Parkinson, ela retarda a 
degeneração das células que produzem 
dopamina. Tornando assim, o seu uso 
combinado, uma animadora estratégia 
que, no futuro, se poderia empregar no 
tratamento dessa doença tão debilitante.

A maioria desses estudos mostra 
principalmente que o consumo de café 
reduz ou protela o desenvolvimento do 
mal de Parkinson, e que a cafeína é o 
fator mais provável. Tudo isso nos oferece 
mais uma razão para saborear o nosso 
cafezinho habitual. 

Referências Bibliográficas: 

	 1.	 Tanner CM, Ben-Shlomo Y. Epidemiology of 
Parkinson’s disease. Adv Neurol 1999, 80: 153-159.

	 2.	 Ross GW, Abbott RD, Petrovitch H, et al. Association 
of coffee and caffeine intake with the risk of 
Parkinson disease. JAMA 2000, 283: 2674-2679.

	 3.	 Ascherio A, Zhang SM, Hernan MA, et al. Prospective 
study of caffeine consumption and risk of Parkinson’s 
disease in men and women. Ann Neurol 2001, 
50: 56-63.

	 4.	 Paganini-Hill A. Risk factors for Parkinson’s disease: 
The leisure world cohort study. Neuroepidemiology 
2001, 20: 118-124.

	 5.	 Ascherio A, Chen H, Schwarzschild MA, et al. 
Caffeine, postmenopausal estrogen, and risk of 
Parkinson’s disease. Neurology 2003, 60: 790-795.

	 6.	 Chen JF, Xu K, Petzer JP, et al. Neuroprotection 
by caffeine and A(2A) adenosine receptor inactivation 
in a model of Parkinson’s disease. 
J Neurosci 2001, 21: RC143.

	 7.	 Iida M, Miyazaki I, Tanaka K, et al. Dopamine D2 
receptor-mediated antioxidant and neuroprotective 
effects of ropinirole, a dopamine agonist. 
Brain Res 1999, 838: 51-59.

Café e
Parkinson

A doença de Parkinson 
foi descrita em 1817 
pelo médico inglês 
James Parkinson com 
o nome de paralisia 
agitante
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Enquanto o preconceito contra o café faz as crianças 
consumirem pouco ou nada de café diariamente, puro 
ou com leite, o mesmo não acontece com outras bebidas. 
Tomar refrigerantes ou sucos artificiais até mesmo no 
lugar de água para saciar a sede, é um hábito diário de 
quase todas as crianças. Estudos recentes detectaram que 
o consumo exagerado de refrigerantes não apenas ajuda 
a destruir os dentes, mas pode provocar problemas de 
comportamento, afetar o crescimento e causar obesidade.

A obesidade é uma das patologias nutricionais que mais 
tem aumentado, tanto em países ricos como nos em 
processo de industrialização. Nos últimos anos, cresceu 
o interesse sobre os efeitos do ganho de peso excessivo 
na infância, devido ao fato de que o desenvolvimento da 
celularidade adiposa nesse período vai estabelecer os 
padrões de composição corporal do  adulto. Os períodos 
críticos de surgimento da obesidade progressiva são 
os 12 primeiros meses de vida, a fase pré-escolar e a 
puberdade. A obesidade progressiva se associa à obesidade 
hiperplásica, o que dificulta o controle de peso corporal 
pelo resto da vida.

Na infância, alguns fatores são determinantes para 
surgimento da obesidade: desmame precoce e 
introdução de alimentos e fórmulas lácteas com preparos 
inadequados, distúrbios do comportamento alimentar e 
relação familiar conturbada. Nos Estados Unidos, o café 
aparece como a maior fonte de cafeína entre os adultos 
(maiores de 18 anos) e gestantes, ao passo que para as 
crianças e adolescentes (2 a 17 anos), o destaque é para 
os refrigerantes. À medida que a idade aumenta, cresce 
o consumo de cafeína por meio das diferentes fontes. Os 
estudos populacionais norte-americanos mostram que, 
nas duas últimas décadas, houve um aumento de 48% na 
prevalência de consumo de refrigerantes e cuja média de 
consumo também se ampliou em 2, 5 vezes (150mL/ dia 
em 1977/1978 para 360 mL/dia em 1994/1998) entre as 
crianças e adolescentes. E ao mesmo tempo, as crianças 
são erroneamente ensinadas que o consumo de café pode 
ser prejudicial para a saúde.

Estudos no Brasil entre escolares mostram que a dose 
ideal de café para crianças é de 200 ml dos três aos 10 
anos (divididos em duas xícaras de 100 ml com leite), e 
de 400 ml dos 10 aos 20 anos (divididos em 4 xícaras de 
100 ml, com ou sem leite) – mas pouquíssimas crianças 
se beneficiam desse consumo. E elas também apresentam 
depressão, embora de forma menos freqüente que os 
adultos. Na infância, a depressão pode se manifestar 
de formas variadas, como sintomas asmáticos, extrema 
irritabilidade, afecções da pele, diarréias ou náuseas. 
Nessa fase da vida, o corpo pode sofrer mais que o cérebro 
devido à depressão. Por isso, toda criança deveria adotar 
um hábito saudável e que ajuda a prevenir a depressão e a 
impedir a obesidade, que é o consumo diário e moderado 
de duas a quatro xícaras de café puro ou com leite. 
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Café e Crianças
Crianças consomem pouco café com leite,
ou mesmo nenhum, quando são proibidas de
tomar café por pais, médicos e professores
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Do Alcoolismo ao Café
Wyatt Berry Stapp Earp nasceu no dia 19 de março de 1848 
em Monmouth, Illinois e cresceu numa fazenda em Iowa, 
nos Estados Unidos. Em 1864 ele se mudou com seus parentes 
para a Califórnia. Wyatt se casou em 1870. Mas logo perdeu 
sua esposa de forma trágica, isolando-se de tudo e de todos, 
se tornando um alcoólatra. Depois foi viver em território índio, 
como condutor de diligências e caçador de búfalos.

Nessa época, passou a tomar café como única bebida, 
abandonando completamente o álcool. Ficou famoso 
como homem da lei ao trabalhar como xerife nas cidades 
de Wichitta, Kansas e Dodge City. Em Kansas, 
ele ficou amigo de Bat Masterson e Doc Holliday.

Wyatt Earp dedicou o resto de seus dias à mineração no deserto de Mojave. 
Finalmente, ele e Josie, sua nova esposa, mudaram-se para Los Angeles, 
onde ficaram amigos dos artistas do cinema que então começava a se 
tornar popular, vivendo da renda de seus investimentos em ações e ouro.

Wyatt Earp sempre tomava de três a quatro xícaras de café por dia, sua bebida 
predileta. Morreu em Los Angeles, aos 80 anos de idade, no dia 13 de janeiro 
de 1929, mesmo ano em que o revolucionário Leon Trotsky era expulso da Rússia 
e o dirigível Graf Zeppelin fazia sua primeira viagem de volta ao mundo.

Você sabia?

Café e Diabetes
O diabetes tipo 2 ou insulino-independente (tipo adulto) tem início 
na maturidade, geralmente após os 40 anos, e os pacientes são em 
sua maioria obesos e a evolução é lenta. O diabetes do tipo 2 é 
responsável por 90 % dos casos de diabetes. Há um componente 
genético importante e, embora a função das células beta do 
pâncreas esteja diminuída, persiste uma certa capacidade de 
secreção de insulina, havendo maior resistência ao desenvolvimento 
de cetose. Os sintomas mais freqüentes são poliúria (diurese 
abundante), polidipsia (sede intensa) e emagrecimento e as 
complicações mais comuns são retinopatia e nefropatia, todas 
passíveis de controle pelo acompanhamento rigoroso da glicemia. 

Estudos recentes sugerem que o consumo diário de até 6 xícaras de café-dia pode prevenir 
o surgimento do diabetes tipo 2, não devido a cafeína, mas talvez devido aos ácidos 
clorogênicos, seus metabólitos ou aos minerais como o magnésio, dentre inúmeras 
outras substâncias ainda a serem estudadas no café, que não é só cafeína, abrindo 
uma nova área de pesquisa sobre o papel protetor do consumo dessa bebida. 


