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Editorial
Unidade de Pesquisas 
CAFÉ E CORAÇÃO do InCor (UPCC-INCOR)
A criação de uma Unidade de Pesquisas Médicas do Café e Coração (estruturada através 
de um projeto administrativo específico) no InCor visa 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.

A. Organograma
 Dr. Ruderico de Moraes
 Superintendente de Pesquisa/GAP 

da Fundação Zerbini.

 Dr. Miguel Antonio Moretti
 Doutor em Cardiologia pela Universidade 

de São Paulo e Assistente da Unidade de 
Coronariopatia Crônica do InCor-USP.

 Prof. Carlos Alberto de Bragança Pereira
 Professor titular do Instituto de Matemática 

e Estatística da Universidade de São Paulo.

 Prof. Julio M. Stern
 Professor do Instituto de Matemática 

e Estatística da Universidade de São Paulo.

 Prof. José Afonso Mazzon
 Professor titular da Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo.

B. 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 Administrativa.

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

 Estruturação de programas de divulgação e conscientização junto à classe médica e setores 
interessados, visando mudanças no nível cognitivo, atitudinal e comportamental (hábitos) em relação 
ao consumo desse produto. Esse é o objetivo destas Cartas Médicas, publicadas para os profissionais 
brasileiros da Medicina se manterem atualizados nessa área, de forma científica e imparcial. 

www.cafeesaude.com.br
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Estudo sobre os efeitos do 
Café e o Coração (UPCC - InCor)

A importância da boa nutrição já era conhecida há mais 
de 2.500 anos, quando o pai da Medicina viveu. Atual-
mente, sabe-se que seis das principais causas mundiais 
de morbidade e mortalidade possuem relação com a 
alimentação: desnutrição, infarto do miocárdio, neopla-
sias, acidente vascular cerebral, diabetes e obesidade.

Os alimentos mais importantes 
na dieta do ser humano:
 cereais (trigo, arroz, milho e centeio)
 carne vermelha (vaca, porco, ovelha)
 aves (galinha, peru, pato)
 hortaliças
 frutas
 leite e seus derivados
 cana-de-açúcar
 beterraba
 café.

Muitas são as informações sobre a relação do café 
com a saúde. A começar por sua ação estimulante da 
secreção ácida e de pepsina no estômago, o que leva 
à contra-indicação do seu consumo por portadores de 
úlcera ou gastrite em atividade. A crença antiga de que 
o café poderia ser um produto cancerígeno hoje é refutada 
por criteriosas pesquisas. Alguns estudos reportam até uma 
associação inversa entre câncer de cólon ou de bexiga e o 
consumo de café. Ao lado desse efeito positivo, descobertas 
recentes sugerem que tomar café todos os dias pode 
prevenir o aparecimento do diabetes melito (DM) tipo 2 e 
diminuir o risco de desenvolvimento da litíase biliar.

Seus efeitos no SNC, em especial no combate à depressão 
são motivadores. Não há pesquisas que comprovem a 
relação entre o consumo diário de café, em especial em 
grandes quantidades, e o aumento da morbimortalidade 
por DCV. Grandes estudos epidemiológicos ou 
prospectivos sugerem até um efeito benéfico, como o 
demonstrado em um estudo escocês. Esse tipo de efeito 
também já fora observado por Klatsky et col. sobre o 
consumo de café – e de chá – levar à proteção contra 

eventos cardiovasculares. Analisando os resultados, 
alguns pesquisadores sugerem que um ligeiro aumento 
da mortalidade por DCV em homens consumidores de 
café poderia ser conseqüência exclusiva da alta taxa de 
tabagismo e da elevação dos níveis de colesterol observada 
nessas populações. Inúmeros estudos tentam mimetizar 

o uso de café de forma controlada, substituindo-o 
por cápsulas de cafeína.

É verdade que os efeitos citados anteriormente, 
na sua maioria, poderiam ser atribuídos à cafeína, 
mas há alguns resultados, supostamente atribuídos 
à cafeína, também observados após a ingestão de 
café descafeinado. Poucos são os que conhecem 

a variedade de substâncias 
encontradas nesta bebida e 
o quanto suas propriedades 
dependem do tipo de planta (se 
arábica ou robusta), da maneira 
de se torrar os grãos e da forma 
como ela é preparada. Outros 
componentes do café, sobretudo 
os ácidos clorogênicos, agem de 
forma importante no organismo. 

Evidências sugerem que esses ácidos formam, durante a 
torra adequada do café, um grande número de compostos, 
os quinídeos, que atuam no SNC e com relevantes funções 
biológicas. Além da maneira como é realizada a torra do 
café, a forma de preparo da bebida também interfere na 
extração e efeito dos vários componentes do café.

Em 2003, Hammer et col., observaram os aspectos do 
preparo do café em alguns países nórdicos: fervido na 
água, filtrado ou não, industrializado como solúvel. 
Concluíram que, a médio e longo prazo, havia evidências 
de que um determinado costume local, pelo qual o café 
cujo pó é fervido a 100ºC e não é filtrado antes de ser 
bebido (“café turco” ou “grego”), tem maior relação com 
a taxa de infarto do miocárdio. Mas, se o café é filtrado 
depois da fervura, não há nenhuma relação com problemas 
do coração ou infarto do miocárdio.

Hipócrates já recomendava repouso 
e dieta saudável para seus pacientes
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Pressão Arterial e 
Atividade Simpática 
Periférica
Sabe-se, há muitos anos, que a pressão 
arterial aumenta logo após a ingestão de uma 
xícara de café ou de cafeína em cápsula. 
Mas esse efeito não persiste em todos os 
indivíduos, mesmo com várias xícaras de café 
ao dia. Existem dúvidas e controvérsias 
se o consumo diário de 400 a 600 
mg de cafeína, através do café, 
provocaria a longo prazo 
hipertensão arterial (HAS).

Recentemente esse tema foi 
estudado pelo Dr. Michael 
Klag et col., da Faculdade 
de Medicina da Johns 
Hopkins University. Ele 
observou por décadas uma 
população da região de 
Baltimore, em Maryland, 
nos Estados Unidos, através 
de questionários em que se 
incluiu o hábito de beber 
café a fim de verificar sua 
influência no aumento da 
pressão arterial ao longo 
do tempo.

Para esses cientistas, o hábito 
de beber café exerce uma 
evidente mas pequena influência 
no aumento da pressão sangüínea e 
não seria de se esperar que acentuasse 
o risco de desenvolver hipertensão 
arterial sistêmica, principalmente 
pelo caráter multifatorial da gênese 
da hipertensão. Mas o papel do 
café no desenvolvimento da HAS 
ainda é controverso. Sua ingesta está 
relacionada tanto com aumento, 
como com redução ou até mesmo 
não interferindo na pressão arterial.

Corti et al. demonstraram que tanto 
o café normal quanto o descafeinado 
provocam elevação da pressão arterial 
e da atividade simpática em nervo 
periférico, seja em pessoas que bebem 
habitualmente café como naquelas que 
não bebem. 

Ao lado disto, há sabidamente indivíduos que 
respondem sempre com elevação de pressão arterial 

ao tomarem café ou cafeína, enquanto outros, 
com o tempo, deixam de ter a resposta de pressão 
aumentada, ou seja, desenvolvem tolerância 
para este efeito de elevação a pressão.

Também é preciso avaliar a 
resposta naqueles que tomam 

regularmente café e os que 
não têm esse hábito, 

dado capaz de 
interferir no grau 
e na intensidade 
da tolerância ao 
produto.

Em outro estudo, Watson et col. 
demonstraram que a tolerância à 
cafeína é incompleta, tanto para 
seus efeitos centrais como para 
os periféricos. A avaliação dos 
efeitos centrais foi feita por testes 
de cognição e também pela 
análise da velocidade do fluxo 
sangüíneo na artéria cerebral 

média com doppler, além 
da avaliação da pressão 

arterial.

Homocisteína e
LDL-Colesterol Plasmáticos

Há evidências de aumento da 
homocisteinemia relacionada ao hábito 
de beber café diariamente. Existe relação 
direta entre a taxa de homocisteína e o risco 
de eventos cardiovasculares, especialmente 
de infarto do miocárdio, segundo estudos 
epidemiológicos. Parte deste efeito 
parece depender da própria cafeína, 
como demonstraram Verhoef et col.

Foi estudado o efeito 
do consumo de café 
expresso, equivalente 
a 870 mg de cafeína, 

considerado uma alta quantidade 
de café ao dia, e cápsulas de 
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cafeína (870 mg/d) e de placebo em voluntários 
saudáveis. Nesse quadro, o café agiu mais na 
elevação dos níveis de homocisteína plasmática, 
avaliada quatro horas após a ingesta, enquanto a 
cafeína em cápsula só teve a metade do desempenho 
do café (11% vs. 5%). O efeito persistiu após uma 
noite somente em quem ingeriu café e não cafeína, 
embora nas mulheres a cafeína tenha tido maior 
efeito na homocisteinemia do que nos homens.

O mesmo tipo de avaliação 
foi realizada por Urgert 
et col., que analisaram o 
consumo de café filtrado em 
filtro de papel, demonstrando 
elevações da homocisteinemia 
mas nenhuma atuação nos 
níveis plasmáticos das 
vitaminas B

6
 e B

12
.

Todavia, os valores de elevação, da ordem de 10%, 
resultam muito pequenos para implicar num efeito a 
longo prazo quanto a eventos cardiovasculares. Além 
disso, nem todos compartilham da mesma opinião. 
Por exemplo, Espósito et col. demonstraram que a 
taxa de glutationa aumenta, mas a de homocisteína 
aumenta pouco e de forma não significativa (13%), 
assim como a taxa de antioxidação, medida através 
da hidroperoxidase no plasma quando se toma 
quatro xícaras de café tipo italiano, sem mencionar 
a maneira como foi feita a extração das substâncias 
do produto. Naqueles que bebiam café regularmente, 
segundo Christensen et cols., a abstenção de café 
filtrado reduziu suas concentrações de homocisteína 
e de colesterol plasmáticos, mesmo após ajuste para 
o consumo de folatos. 

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. 
Nardini et al demonstraram que o ác. cafeínico 
é capaz de modificar a oxidação do LDL-
Colesterol, tanto in vitro quanto em peritônio de 
rato. Para sua pesquisa, partiram 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. Basearam-se também na 
evidência de que, junto com os ácidos clorogênicos 
e seus ésteres, esses componentes são encontrados 
naturalmente em vegetais, grãos de café, algumas 
flores e no vinho.

Diabetes Mellitus

Há relato de que a cafeína reduz a sensibilidade à 
insulina. Como é possível desenvolver tolerância 
à cafeína, esse efeito pode não ser mantido. 
Em contrapartida, o fenol ácido clorogênico reduz 
a absorção de glicose e o estresse oxidativo in vitro, 
além de inibir a hidrólise da glicose-6-fosfato, 
propiciando redução da entrada de glicose no fígado.

Já a ingestão de magnésio pode melhorar a secreção 
e a sensibilidade à insulina e parece estar associada 
ao baixo risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Num estudo observacional, 
Van Dam e Feskens, na 
Holanda, detectaram uma 
redução na incidência de 
diabetes tipo 2 naqueles 
que consumiam pelo 
menos sete xícaras de 
café ao dia com um risco 
relativo de 0.50 (95% CI 
0,35-0,72, p=0,0002). 
Muito recentemente, outros 
estudos têm demonstrado 
que o consumo de café 
está relacionado à menor 
incidência de diabetes 
mellitus tipo 2.

Foi confirmada a 
menor incidência de 
diabetes durante o 
acompanhamento de 
41.934 homens, durante 
12 anos, e 84.276 
mulheres, por 18 anos. 
Nesse trabalho, a menor 
incidência de diabetes 
apresentou significância 
estatística nos dois sexos.

Avaliados em conjunto, os estudos 
mostram um benefício muito 
grande se for considerado o quanto 
ser diabético é risco para eventos 
cardiovasculares, muito mais até 
do que a HAS e, provavelmente, 
do que a elevação de discretos 3 
a 4 mmHg na pressão sistólica 
e diastólica, provocados pelo 
consumo diário de café.
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Coração

Sabe-se do efeito da cafeína, 
em grande quantidade, 
na elevação da freqüência 
cardíaca por ação no nó 
sinusal em pessoas normais. 
Não se sabe com certeza 
a respeito da indução de 
arritmias, em indivíduos 
normais ou portadores de 
cardiopatia. Parece não haver 
diferença com relação ao 
aparecimento de arritmias 
em indivíduos normais que 
ingerem café. Mas existe uma 
elevação nos já portadores 
de arritmias, embora sem 
significado clínico.

Num estudo com utilização do ECG de longa 
duração por 24 horas, Sistema Holter, a ingestão 
de café não provocou aumento na FC ou na ectopia 
ventricular em indivíduos normais.

Em outra população estudada, consistindo de 
35 pacientes com infarto do miocárdio recente, 
portanto com maior risco de desenvolver arritmias, 
a ingestão de 450mg de cafeína em cápsulas, 
quantidade considerada moderada se fosse advinda 
do café, não pareceu interferir na incidência de 
arritmias ventriculares.

Há muito tempo há 
subsídios de que a ingestão 
habitual de café aumenta a 
tolerância ao exercício em 
consumidores regulares da 
bebida e portadores de doença 
coronária crônica com angina, 
conforme descrevem Piters 
et col., num estudo com teste 
de esforço em esteira (TE) 
logo após a ingestão de café. 
De maneira interessante, 
seus achados mostraram a 
mesma resposta naqueles que 
ingeriram café descafeinado.

Também com portadores de doença coronária, Hirsch 
et cols. mostraram não haver diferenças, antes e após 
beber café, nos parâmetros avaliados tanto pelo TE 
como pela função ventricular pela ecocardiografia.

Sistema Nervoso Central

A depressão afeta cerca de 20% da população mundial. 
Cada vez mais se detecta a depressão como fator de risco 
independente, significativo para infarto do miocárdio. 
Algumas substâncias presentes no café têm efeito 
antidepressivo, conforme avaliado por Boublik et cols.

Alguns estudos sugerem 
o uso do café como 
importante coadjuvante 
no combate ao uso 
de drogas ilícitas, 
seja pelo aspecto 
social (plantar, gerar 
emprego) ou pelos seus 
efeitos farmacológicos, 
em virtude do café 
ter propriedades 
semelhantes ao naloxone, 
o que ajudaria na redução 
da dependência química 
das drogas.

Tal desempenho independe 
da cafeína e aconteceria 
graças à ação antagonista 
opióide, característica de 
alguns ácidos clorogênicos. 
Mais: estudos feitos em 
crianças, com o uso de 
xantinas, comprovam 
melhora do humor e da 
capacidade intelectual.

Proposta

Projeto temático prospectivo para estudar 
os efeitos do café na saúde humana.

Constando inicialmente de: estudo analítico de 
diferentes tipos de café (bebida) e sua administração 
a voluntários normais com dosagens dos níveis 
sangüíneos das [ácidos clorogênicos] lactonas.

Avaliação da bioquímica e da cinética dos compostos 
do café (Projeto 1) bem como em portadores de doença 
coronária (Projeto 2), e portadores de outras doenças 
(Projeto 3 – Diabetes Mellitus).

Numa etapa subseqüente, será implantado 
o estudo epidemiológico (Projeto 4). 
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A corrida e a caminhada são as formas mais 
adotadas. Outras modalidades como natação, 
ciclismo, futebol, vôlei, basquete e esportes com 
raquetes (tênis, squash, frescobol) envolvem um 
número expressivo de participantes. O exercício 
recreacional soma-se ao gasto energético efetuado 
nos locais de trabalho, e representa a maior parte 
do gasto energético nas sociedades sedentárias. 
Antes da Revolução Industrial, o trabalho braçal 
era responsável por 30% da energia gasta nas 
fábricas e no campo. Na atualidade, nos países 
ricos e nas camadas dominantes dos países 
pobres, esse gasto energético equivale a menos 
de 1%. Isso criou a forma sedentária de vida, algo 
recente na história da humanidade, acostumada 
a uma intensa atividade física em sua evolução. 
Um grande número de doenças podem ser 
influenciadas beneficamente pelo exercício, como 
a asma, ou mesmo prevenidas, como os problemas 
cardiovasculares.

O exercício pode ser dividido em isométrico 
e isotônico dependendo do tipo de atividade 
muscular realizada. Na contração isométrica ocorre 
um aumento na tensão muscular sem mudança 
significativa no comprimento da fibra muscular. 
Nenhum trabalho externo é realizado, mas a 
energia é gasta de forma substancial, como no 
halterofilismo. Em contraste, o exercício isotônico 
envolve o encurtamento das fibras musculares com 
pouco aumento na tensão, como na natação, no 
ciclismo ou nas corridas e caminhadas.

A maioria das demais atividades físicas envolve 
elementos isotônicos e isométricos. O exercício 
isométrico e o isotônico diferem substancialmente 
nos seus efeitos fisiológicos. O primeiro tipo 
aumenta a resistência vascular periférica de forma 
generalizada, ao mesmo tempo em que causa um 
aumento na pressão sanguínea sistólica e diastólica, 
com pouco aumento no volume sistólico e no 

O Café e o Atleta
A prática de atividade física tornou-se 
uma rotina comum e saudável 
na sociedade moderna

débito cardíaco. No segundo caso, a resistência 
vascular periférica total cai, mas a freqüência e o 
débito cardíaco aumentam. A pressão sistólica se 
eleva de forma significativa, com pouca alteração 
da diastólica, o que causa um discreto aumento na 
pressão arterial média.

O trabalho isométrico causa sobrecarga de pressão 
ao coração, enquanto o isotônico ocasiona uma 
sobrecarga de volume. Os efeitos hemodinâmicos do 
exercício isométrico dependem de sua intensidade.

Diferentes grupos musculares também resultam 
em diferentes alterações hemodinâmicas durante o 
exercício. Atividades com os membros superiores 
causam maior aumento na freqüência cardíaca e 
na pressão sangüínea do que atividades com os 
membros inferiores, para um mesmo consumo de 
oxigênio ou idêntico trabalho realizado.

O exercício isométrico aumenta a força e a massa 
muscular. Atletas competitivos podem ser bastante 
beneficiados pelos exercícios isométricos.



Página 7

Cartas MédicasAno II Número 6

Pacientes em reabilitação devido a problemas 
musculoesqueléticos também podem ser 
beneficiados por exercícios isométricos para 
aumentar sua força muscular, principalmente 
quando a imobilização articular limita exercícios 
dinâmicos. Entretanto, o exercício isométrico 
estático produz um discreto condicionamento 
cardiovascular e as alterações circulatórias 
causadas pelo exercício isométrico podem ser 
prejudiciais ao paciente cardiopata.

O exercício isotônico dinâmico é mais benéfico e 
produz alterações cardiovasculares de adaptação 
úteis em atletas e em pacientes. Por isso, a melhor 
e mais saudável forma de exercício é a atividade 
dinâmica isotônica.

O exercício físico pode trazer grandes benefícios 
psicológicos, ao produzir estimulação e 
relaxamento psíquico. A melhora do humor, da 
auto-estima e da capacidade de trabalho tem sido 
observada em pessoas saudáveis e em pessoas 
submetidas a reabilitação cardíaca. Exercícios 

agudos aliviam a ansiedade e a tensão, embora a 
duração seja temporária, por duas a cinco horas.

A atividade física reduz o risco de depressão e 
a incidência desse problema em pacientes com 
predisposição, além de proporcionar melhor 
capacidade de adaptação ao estresse.

Durante o exercício físico ocorrem alterações 
nos níveis plasmáticos de monoaminas e de 
neuropeptídeos no sistema nervoso central, 
causando profundas mudanças nas funções 
neuroendócrinas. Com um bom condicionamento 
físico. aumentam inúmeras funções neurológicas, 
como respostas visuais evocadas, condução 
nervosa periférica e tempo de reação – e os níveis 
de beta-endorfina plasmática aumentam no 
exercício aeróbico agudo.

O treinamento físico também pode diminuir o 
catabolismo das endorfinas. É possível supor que 
as alterações nos níveis de peptídeos opióides 
endógenos mediados pelo exercício causem 
mudanças subjetivas e de humor no atleta, 
beneficiando não apenas a atividade física, mas o 
perfil psicológico do indivíduo.

Corredores de maratona e atletas de outras 
modalidades de exercício intenso aumentam os 
níveis de endorfina no cérebro, criando uma forma 
de auto-gratificação interna (self-reward). Isso 
leva o atleta treinado a seguir adiante ao atingir 
um ponto máximo de cansaço, o mesmo que leva 
todas as pessoas sem treinamento a parar por 
fadiga. Se atletas tomassem café diariamente 
durante os treinos, na dose básica de quatro xícaras 
diárias, as quino-lactonas do café bloqueariam os 
receptores que são estimulados pelos peptídeos 
opióides cerebrais. Dessa forma, os neurônios do 
cérebro aumentariam sua descarga de endorfinas 
para trazer o estímulo necessário para o atleta 
prosseguir, atingindo a auto-gratificação num nível 
mais alto.

Atletas assim treinados, teriam seus cérebros 
trabalhando contra uma resistência à auto-
gratificação –. e mais capacidade de produzir a 
auto-gratificação. Atletas treinados que consumam 
diariamente café a longo prazo, podem ter sua 
performance intensificada de forma significativa, 
sem qualquer tipo de doping. Apenas aumentando, 
além da capacidade dos músculos, a capacidade do 
cérebro de prosseguir mais além.
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Coffee Cantata
Um dos maiores nomes da história da música 
foi Johann Sebastian Bach (1685-1750), 
que era também um grande bebedor de café. 
Bach condensou toda a música criada até 
sua época e anunciou o futuro, sendo 
considerado o Pai da Música.

Foi um trabalhador de varar a madrugada, 
utilizando diariamente o café como seu 
companheiro de insônia. Bach chegou mesmo 
a compor uma opereta de um ato para a 
bebida de que tanto gostava, chamada Coffee 
Cantata, contando sobre a tentativa de um 
pai em verificar se sua filha tomava café as 
escondidas. Na Cantata, a filha Betty diz: “Pai, não seja tão rigoroso. 
Eu preciso tomar meu copo de café pelo menos três vezes ao dia”.

Você sabia?
Café e jet lag

O jet lag é uma síndrome que acontece quando rompemos nosso 
ciclo circadiano normal, o mesmo que nos ajuda a acordar de 
manhã e adormecer à noite. Estudos mostram que após viajar 
longas distâncias de avião, a maioria das pessoas apresenta 
uma série de sintomas. Alguns deles são mais imediatos, como 
desidratação, desconforto nos pés e pernas. Outros se prolongam 
por vários dias, como fadiga, sono interrompido, desorientação, 
irritabilidade leve, falta de concentração e de motivação. 
Num estudo conduzido pelos cientistas da NASA, a agência 
espacial norte-americana, o jet lag mostrou-se responsável 
por reduzir significativamente a habilidade de tomar decisões, 
além de diminuir o nível de atenção em 75%, de habilidades 
comunicativas em 30%, e de memória em 20%. 

Estima-se que, para o organismo se reajustar aos níveis normais de energia, seja necessário 
um dia para cada fuso horário que se cruza durante uma viagem. A cafeína no café, 
comprovadamente eficaz em aumentar a atenção e a vigília, também potencializa as 
habilidades comunicativas e a memória de curta duração. Beber uma xícara de café 
auxilia a diminuir a intensidade da maioria dos efeitos prejudiciais causados pelo 
jet lag – e também ajuda corpo e mente a funcionar normalmente, apesar desses efeitos.

Ao chegar a seu destino de viagem e na volta para casa, tome café regularmente. 
Isso vai ajudar nas tarefas diárias e também estará enviando sinais ao seu cérebro 
dizendo-lhe para acertar o relógio do seu organismo com a hora local. 


