
Cartas MédicasAno III Número 7

Página 1

Café e motoristas
| Pág. 4

Junk Food / Trash Food 
| Pág. 2

Café na História do Brasil 
 | Pág. 3

Café e alcoolismo
| Pág. 6

Você sabia?
| Pág. 8

Editorial
Nosso planeta poderia ser chamado Planeta 
Café e não Planeta Terra. No mercado mundial 
de produtos naturais, o café ocupa o segundo 
lugar, depois do petróleo. O café é bebido 
diariamente por mais de um bilhão de pessoas, 
havendo um consumo anual de mais de cento e 
dez milhões de sacas de 60 Kg. Globalmente o 
“Coffee Break“ é muitas vezes a melhor parte 
de reuniões, congressos, locais de trabalho e 
atividades políticas, onde as melhores conversas 
e decisões ocorrem no balcão do cafezinho. 
As maquininhas de café estão ocupando quase 
todos os lugares que freqüentamos, criando 
um ambiente para descontração, conversas 
agradáveis e consumo de uma bebida saudável. 
O termo “Coffee-Break” foi criado em 1952 
pelo “Pan American Coffee Bureau”, que com 
uma verba de marketing de US$ 2 milhões, 
lançou uma série de anúncios no rádio, 
televisão, jornais e revistas conclamando as 
pessoas de uma forma peculiar: ”Give yourself 
a Coffee-Break – and get what coffee gives to 
you”. Logo a frase se tornou parte integrante de 
todas as línguas do nosso planeta. Uma parte 
importante da humanidade não apenas adora o 
Coffee-Break, mas também não pode acordar e 
ficar sem tomar o café da manhã. 

Quando o café quente e aromático se tornou 
muito popular na Europa e Estados Unidos, 
sendo uma bebida consumida por todas as 
idades, desde crianças até adultos, em meados 
do Século XIX um farmacêutico de Atlanta 
criou uma bebida licorosa e fria baseada na 
cafeína, mas cheia de açúcar - a geração das 
Colas estava criada. 

Mas deve haver uma razão especial para que 
pessoas inteligentes, lúcidas, famosas e bem 
sucedidas tenham no café sua bebida predileta, 

segundo 
depoimentos de gente 
atual como Madonna, Romário, 
Bill Gates, Kevin Spacey e Robin Williams, 
dentre outros e milhares de seres humanos 
que consomem café regularmente. Milhões de 
americanos junto com a maioria dos brasileiros 
descobrem lentamente que o café, além de 
natural e saboroso até a última gota, possui 
substâncias que fazem bem para a saúde. 

O café ainda é um dos principais produtos 
agrícolas brasileiros e envolve 10 % da 
população economicamente ativa no País. 
Os Estados Unidos são os maiores 
consumidores mundiais de café sendo o 
Brasil o maior produtor e segundo maior 
consumidor. O mercado mundial de café 
gera recursos em torno de oito bilhões de 
dólares para os mais de 30 países produtores 
e de 80 bilhões de dólares (dez vezes mais) 
para as grandes indústrias torrefadoras 
transnacionais. O mercado de refrigerantes 
tipo Cola desenvolvido como uma opção 
de bebida gelada com cafeína, gera mais de 
80 bilhões de dólares por ano apenas para 
a maior marca mundial. Por muito tempo 
o consumo de café entre crianças e jovens 
foi criticado e condenado, o que ajudou na 
substituição de seu consumo por refrigerantes. 
Mas na atualidade os refrigerantes estão sendo 
responsabilizados por problemas na saúde 
infantil, como a atual epidemia mundial de 
obesidade infantil (www.cafeesaude.com.br 
- Noticias). Mais uma razão para os médicos 
recomendarem sempre produtos naturais e 
saudáveis, como o café.

www.cafeesaude.com.br
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Junk Food / Trash Food
O consumo de “Fast-Food” nos Estados Unidos aumentou em 500% 
durante as três últimas décadas, enquanto a obesidade infantil triplicou, 
tornando-se numa grave e alarmante epidemia.

Na Inglaterra o governo e a “British Heart Foundation” 
- http://www.bhf.org.uk/ estão em campanha intensa para 
mudar os hábitos alimentares da população, especialmente 
os jovens. Numa guerra declarada aos produtos de “junk-
food”, doces e refrigerantes, autoridades de saúde do país 
determinaram que as gigantes do ramo de alimentos devem 
diminuir o tamanho das barras de chocolate. Entre os doces 
mais vendidos estão alguns que possuem os chamados 
“King Sizes”, com 380 calorias cada tablete. As empresas 
concordaram e já anunciaram que vão eliminar das 
prateleiras o tamanho grande de chocolate. O governo já 
havia proibido anteriormente a contratação de celebridades 
para anunciar produtos calóricos e o fim do patrocínio 
aos programas infantis na TV. De acordo com uma 
pesquisa, durante um dia são exibidos 1.100 comerciais de 
salgadinhos e doces para os telespectadores do país. 

Especialistas do mundo todo 
concordaram durante um 
encontro mundial da OMS 
em Genebra em estabelecer 
uma nova definição para 
malnutrido, que incluirá a 
obesidade, com objetivo de 
fazer com que os governos 

lutem 

contra todos os problemas de alimentação de forma 
unificada. “É necessário redefinir o conceito de 
malnutrido para que ele englobe não só a escassez 
alimentar, mas também o excesso”, explicou Catherine 
Bertini, presidente do Comitê Permanente de Nutrição, 
formado por representantes de agências das Nações 
Unidas, de organizações não-governamentais (ONGs), 
da sociedade civil, do meio acadêmico e de governos. 
A nova definição de malnutrido inclui: “uma condição 
fisiológica anormal causada por deficiência, excessos ou 
desequilíbrios na ingestão de calorias, proteínas ou outros 
nutrientes”. Os especialistas sustentam que a obesidade e 
a desnutrição são faces da mesma moeda e lembram que, 
no mundo, 170 milhões de crianças estão abaixo do peso, 
enquanto 300 milhões de adultos são obesos. 

O secretário do comitê afirmou que “cerca de 50% da 
população mundial comem o que a indústria lhes fornece 
e cada vez menos gente se alimenta de forma natural”. 
Apenas 1,8% dos investimentos em saúde se destinam 
a programas de alimentação. A obesidade é uma das 
patologias nutricionais que mais tem apresentado aumento 
em seus números, não apenas nos países ricos, mas 
também nos países emergentes. 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 na idade 
adulta. Na infância, alguns fatores são determinantes 
para o estabelecimento da obesidade: desmame precoce 
e introdução de alimentos inadequados, emprego de 
fórmulas lácteas inadequadamente preparadas, distúrbios 
do comportamento alimentar e relação familiar 
conturbada. Uma Educação Nutricional dos jovens é 
essencial para a modificação e melhoria dos hábitos 

alimentares bem como um elemento de conscientização 
e reformulação das distorções do comportamento 
alimentar, auxiliando a refletir sobre a saúde e 

qualidade de vida. 

www.cafeesaude.com.br
www.positivelycoffee.org
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Coronel Francisco de Melo Palheta

Café na História do Brasil
O café foi introduzido no Brasil por 
Francisco de Melo Palheta, em 1727, 
que o trouxe da Guiana Francesa. 

O café foi uma bebida descoberta e utilizada de forma 
regular pelos árabes a partir do Século VII, incluindo 
o profeta Maomé, sendo por isto adotada pelo mundo 
islâmico com exclusividade até o Século XVII - mil 
anos de café. No Ocidente os cristãos bebiam vinho e 
cerveja diariamente, pois a água ficava insalubre quando 
armazenada, pois não havia como preservar a água 
obtida nos rios. Mas no Século XVII, a Era das Bebidas, 
o consumo de café migrou 
para a Europa. O café chegou 
ao Ocidente pela cidade de 
Nápoles na Itália, mas como 
era uma bebida maometana, 
foi proibida aos cristãos e 
somente foi liberado após o 
Papa Clemente VIII (Ippolito 
Aldobrandini) provar, aprovar 
e abençoar o café. 

Na sua peregrinação pelo 
mundo e graças ao dinamismo 
do comércio marítimo 
holandês da Companhia das 
Índias Ocidentais, o café 
foi introduzido no novo 
mundo, espalhando-se pelas 
Guianas, Martinica, São 
Domingos, Porto Rico e Cuba. 
O seguir foi introduzido na 
Guiana Francesa através do 
Governador de Caiena que 
conseguiu, de um francês chamado Morgues, 
um punhado de sementes colhidas dos cafeeiros 
que os holandeses haviam plantado em Suriname. 
Ele as semeou no pomar de sua residência. Em 1727, 
o Governador do Maranhão e Grão Pará, João da Maia 
da Gama, encomendou ao Sargento-mor Francisco de 
Melo Palheta a missão oficial de ir a Guiana Francesa 
para resolver alguns problemas de fronteiras junto 
com uma missão secreta: conseguir algumas sementes 
do fruto que, segundo informações transmitidas ao 
governador Maia, possuía grande valor comercial.

Francisco de Melo Palheta nasceu em 1670 na cidade de 
Belém, Pará, onde estudou e decidiu seguir a carreira 
militar. O governador da Guiana, Claude d'Orvilliers, 
tinha mandado arrancar o escudo português colocado 
na fronteira entre as duas colônias. A missão de Palheta 
seria fazer respeitar a divisa, estabelecida pelo Tratado 
de Utrecht no rio Oiapoque. A segunda tarefa era 
clandestina: deveria obter mudas de café, cultivado nas 

Guianas desde 1719 e trazê-
las para o plantio no Pará. 
O sertanista cumpre suas 
duas incumbências. Consegue 
com que os franceses aceitem 
a faixa divisória entre os 
dois países e traz mudas de 
café para o Brasil, apesar da 
proibição formal do governo 
francês. 

Francisco era um homem 
diferente dos demais 
brasileiros da época, todos 
adeptos da monogamia 
e fidelidade eterna ao 
casamento - era um sedutor 
incorrigível. Sabia que 
o importante não era 
conquistar, mas seduzir. 
Na Guiana teve um caso com 
a mulher do governador local, 
a Madame d'Orvilliers a qual, 

tomada pela paixão, na noite de despedida de Francisco, 
o presenteou com sementes do precioso arbusto. Hoje se 
estima que um dentre cada dez brasileiros trabalha ou 
vive em função do café. Mas o café é a bebida preferida 
de todos os brasileiros... pois é uma bebida natural e a 
mais saudável para consumo pelo ser humano. 

Referências:

	 1. MAGALHÃES, Basílio de. O café; na história, no folclore 
e nas belas-artes. 3ª ed. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 
1980. Brasiliana, v. 174

	 2. www.cafeesaude.com.br
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Um modo de combater de forma segura a sonolência, em 
particular quando o motorista já está tendo que lutar contra 
o sono consiste em PARAR de dirigir, TOMAR uma ou 
duas xícaras de café (mais ou menos 150 mg de cafeína 
no total) e após cochilar ou DORMIR uns 15 minutos 
(Caffeine Nap). Nas zonas urbanas, onde o motorista 
sonolento está cercado de coisas para ver e fazer, o número 
de acidentes graves pode ser pequeno. Em trechos longos 
e monótonos das estradas principais, que pouco exigem do 
motorista, a situação piora muito. Não há problemas quando 
estamos alerta, mas quando dirigimos quando normalmente 
estaríamos dormindo ou quando estamos muitos cansados, 
o risco de uma colisão aumenta significativamente. 

Pesquisas do Ministério dos Transportes do Reino Unido 
sugerem que, em cada 10 colisões, uma ocorre quando os 
motoristas cochilam ao volante – ou seja, duas vezes mais 
do que os acidentes causados por excesso de velocidade. 
Há mais probabilidade de mortes e ferimentos graves nessas 
colisões porque motoristas com sono não costumam desviar 
ou frear antes do impacto 1,2. Na Nova Zelândia, entre 2002 
e 2004, o cansaço dos motoristas foi identificado como 
fator que contribuiu para 134 acidentes com mortos e 1.703 
colisões com feridos (cerca de 11 por cento dos acidentes 
com mortos e seis por cento das colisões com feridos 
por ano). Na Austrália, as estatísticas referentes à rede 
rodoviária indicam que o cansaço responde por até 30 por 
cento das colisões envolvendo um único veículo nas zonas 
rurais 3. 
Os dados obtidos num estudo italiano são análogos (morte 
do motorista em 11,4% dos acidentes relacionados com 
o sono, contra 5,5% nos acidentes em geral) 4. 

As estradas são usadas como parte do trabalho de muitas 
pessoas. Por isso, não surpreende que tantos acidentes 
rodoviários envolvam veículos de trabalho. No Reino 
Unido, o número de acidentes fatais com caminhões é quase 
o dobro dos acidentes com carros 5. Nos Estados Unidos, 
o Departamento dos Transportes considera que todos os 
caminhões do país poderão estar envolvidos em pelo menos 
uma colisão relacionada com o sono durante sua vida útil 6 e 
que o cansaço dos motoristas provavelmente contribui para 

Café e motoristas
Dirigir com sono causa mais mortes 
e ferimentos graves do que 
dirigir alcoolizado.

20 a 40% das colisões de caminhões. O trabalho noturno 
também torna vulneráveis motoristas como, por exemplo, 
médicos de plantão ou trabalhadores voltando para casa 
depois de turnos noturnos. O pior período é das 2 às 6 
da manhã. 7,8 . É 20 vezes mais provável que o motorista 
adormeça ao volante por volta das 6 da manhã do que 
por volta das 10 9. Estudos sugerem que a juventude é um 
importante fator de risco no que diz respeito aos acidentes 
relacionados com o sono (cerca da metade dos motoristas 
tem menos de 30-35 anos). Os motoristas mais idosos e os 
que dirigem depois de um almoço reforçado também são 
vulneráveis à sonolência no meio da tarde. Por volta das 4 
da tarde, a probabilidade de adormecer ao volante é três 
vezes maior do que às 10 da manhã ou às 7 da noite, quando 
o ritmo circadiano de nossa sonolência é menos intenso 9. 

Para os motoristas, o risco de acidentes também aumenta 
com o começo de uma longa viagem no último dia de 
trabalho antes das férias, ou com a necessidade de levantar 
muito mais cedo do que de costume para iniciar uma longa 
viagem, em que o potencial de cansaço é maior. As férias 
são outra época de riscos. Freqüentemente, as viagens 
significam longas horas ao volante, muitas vezes com 
calor e no clarão do sol, depois de dormir menos do que de 
costume. Também é comum dirigir depois de uma longa 
viagem aérea até o local das férias – e isso tudo, combinado, 
pode ser letal. No entanto, somos todos muito vulneráveis 
à sonolência depois de dormir pouco ou mal. O cansaço 
pode facilmente afetar nossa capacidade de dirigir e nosso 
discernimento, e se isso acontece numa zona urbana, o 
perigo pode ser considerável. 

Mesmo nas melhores ocasiões, dirigir pode ser uma 
experiência que cansa e frustra. Se, além disso, a estrada for 
muito movimentada e o calor estiver sufocante, a paciência 
do motorista pode se esgotar muito depressa, e ele pode 
deixar de notar os sinais de cansaço. O sono não ocorre 
por si mesmo, e não há desculpas para pegar no sono ao 
volante. No entanto, a maioria dos motoristas que causam 
acidentes relacionados com o sono costuma negar que 
adormeceu. Isto não surpreende, pois é preciso dormir dois 
a quatro minutos antes que qualquer lembrança do sono seja 

“Quando dirigir, só beba café!“



Cartas Médicas

Página 5

Ano III Número 7

 

possível, e a maior parte dos acidentes acontece quando um 
motorista só dormiu alguns segundos 10. Porém uma soneca 
de não mais do que quatro segundos pode ter conseqüências 
fatais. Nesse breve espaço de tempo, um carro a uma 
velocidade de 88 km por hora percorre mais de 30 metros 
– o comprimento de uma quadra de tênis. 

A noção de que se deve cantar ou ouvir música para se 
manter alerta e combater o cansaço infelizmente não passa 
de um mito popular. Cantar ou ouvir música só ajudam no 
começo e podem impedir o motorista de perceber que está 
com sono e guiando mal. Da mesma forma, as vantagens 
do ar frio no rosto também são um mito 11. O motorista 
costuma tomar essas providências quando já está tendo que 
combater o sono. Neste ponto, o que é seguro fazer é parar 
de dirigir o quanto antes, descansar no mínimo 30 minutos, 
tomar algumas xícaras de café cafeinado e cochilar alguns 
minutos. 17

Muitas pesquisas vêm sendo feitas em busca da maneira 
mais viável de mitigar a sonolência dos motoristas. Alguns 
estudos de laboratório mostram que doses relativamente 
pequenas de cafeína, de 100 a 200 mg, melhoram de forma 
significativa a vigilância das pessoas observadas em estado 
de sonolência 12,13,14. Em outros estudos de laboratório 15,16 
foram comparados diversos fatores que, segundo se julga, 
têm influência. Esses fatores incluem diferentes fases das 
paradas para descanso nas estradas, níveis variados de 
ingestão de cafeína e em diversas alturas do dia, e diversos 
graus de privação do sono. Constatou-se que tanto a 
cafeína como a possibilidade de tirar um cochilo reduzem 
significativamente o número de incidentes rodoviários 
grandes e pequenos e têm o poderoso efeito de suprimir o 
sono e os sinais de sonolência. A combinação mais eficaz 
é, durante uma parada de 30 minutos, tomar uma ou duas 
xícaras de café, que lhe fornecem cerca de 150 mg de 
cafeína, e então cochilar por mais ou menos 15 minutos. 17 
Dirigir com sono não é ilegal, mas é tão perigoso quanto 
dirigir alcoolizado, se não for mais perigoso. A sensação de 
sono ao dirigir significa que você está correndo maior risco 
de bater. Pare, descanse e abra os olhos para a necessidade 
de dirigir com mais segurança.
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O controle do alcoolismo é feito com 
medicamentos com propriedades 

antagonistas opióides, como o naltroxone 
e o nalmefene. O café possui potentes 
antagonistas opióides, os quinídeos 
formados na torra do café a partir 
dos ácidos clorogênicos. Por 
isso, os ácidos clorogênicos e 
os quinídeos formados na torra 
adequada do café podem até ser 
mais importantes que a cafeína 
na bebida e de grande ajuda na 
prevenção e controle da depressão 
e suas conseqüências como suicídio 

e o alcoolismo (uma forma lenta de 
suicídio) e a cirrose.

Nenhuma família, homem ou mulher 
está livre de, pelo menos um dia, se ver 

envolvido com problemas devido ao consumo 
abusivo de álcool, de forma aguda ou crônica, 

por parte de alguém querido (familiar, amigo ou a 
própria pessoa). Além de problemas diretos decorrentes 
do consumo de álcool, como a embriaguez, doenças 
como hepatopatias, pancreatite, gastrite, desnutrição e 
traumatismos devido a acidentes de tráfego possuem o 
álcool como a principal causa. Pesquisas revelam que mais 
de 45 % das pessoas envolvidas em acidentes de tráfego 
apresentam uma alcoolemia acima de 200 mg/dL (níveis 
acima de 50 mg/dL já causam importante prejuízo na 
coordenação motora). E o paciente alcoólatra é geralmente 
o último na lista de preferências do médico. O alcoólatra 
parece lutar com um esforço quase heróico para merecer 
esta impopularidade entre os médicos. O comportamento 
refratário, o relacionamento inseguro, a falta de vontade 
e mesmo de inteligência do paciente alcoólatra junto com 
a perda de objetividade após o diagnóstico ter sido feito 
e o pessimismo com a eficácia do tratamento faz com 
que médico e paciente não evoluam para uma solução 
definitiva do problema. O abuso no consumo de álcool e 
a dependência ao álcool é um problema que afeta mais de 

Café e alcoolismo
O alcoolismo social é uma forma de dependência crônica aceita e praticada 
pela maioria dos adultos nas sociedades modernas. O alcoolismo agudo e o crônico 
são a principal forma de toxicomania da espécie humana na atualidade.

dezoito milhões de americanos e mais de dez milhões de 
brasileiros e representa o maior problema de saúde pública 
tanto no Brasil como nos Estados Unidos. No ano de 1990, 
nos Estados Unidos, foram gastos mais de cento e trinta e 
seis bilhões de dólares com problemas decorrentes direta 
e indiretamente do consumo de álcool, como acidentes, 
violência e perda da produtividade. No Brasil este prejuízo 
equivale a mais de 5 % do PIB, com um prejuízo superior a 
15 bilhões de dólares anuais devido ao alcoolismo. 

É importante reconhecer que os transtornos causados pelo 
consumo de álcool não são inteiramente causados por 
pessoas alcoólatras. Pessoas não dependentes, mas que 
cometem abusos após o seu consumo exagerado (consumo 
social em excesso), são responsáveis por cerca da metade 
dos problemas relacionados ao álcool, como acidentes, 
violência, comportamento inadequado e embriaguez no 
serviço. O consumo abusivo e persistente de álcool é 
uma importante causa de morbidade e é responsável por 
cerca de 200.000 mortes por ano nos Estados Unidos. 
Em quase 70 % dos casos de assassinato e mais de 30 
% dos casos de suicídio existe uma relação direta com o 
consumo abusivo de álcool. A expectativa de vida para 
os alcoólatras é menor em 10 a 12 anos, em comparação 
com a população em geral. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) define alcoolismo como o consumo de 
bebidas alcoólicas de forma continuada causando prejuízo 
emocional, social e físico ao indivíduo. Um indivíduo 
normal com ansiedade e depressão apenas controladas 
pelo álcool, ou um divórcio e desemprego que induzem 
ao abuso do álcool ou mesmo um executivo competitivo e 
estressado que consome regularmente álcool são candidatos 
potenciais para o alcoolismo e seus problemas como 
gastrite, cirrose, miocardiopatia ou síndrome amnéstica 
de Korsakoff. Estima-se que 90% da população adulta dos 
países civilizados beba álcool com periodicidade, sendo 
que aproximadamente 50% possui problemas temporários 
devidos ao alcoolismo e 10 a 15 % são alcoólatras crônicos. 

O alcoolismo social é uma forma de dependência crônica 
aceita e praticada pela maioria dos adultos nas sociedades 
modernas e o alcoolismo agudo e crônico se constituem na 
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principal forma de toxicomania da espécie 
humana na atualidade. Não existe uma resposta 
adequada para explicar por que o alcoólatra 
bebe, embora existam teorias plausíveis. Muitos 
clínicos acreditam que um grande número de 
alcoólatras bebe como forma de automedicação 
contra a depressão. Na atualidade, acredita-se que 
o alcoolismo e o transtorno depressivo recorrente 
(F33/CID 10) ou a distimia (F34.1/CID 10) são 
problemas distintos, com diferentes modelos de 
hereditariedade. A maioria dos alcoólatras deprimidos 
apresenta remissão da depressão quando desintoxicados. 
Por isso, a depressão parece ser não apenas a causa, 
mas também conseqüência do alcoolismo. Em todos os 
consumidores o álcool causa uma sensação de prazer e 
isso age como fator condicionante para a busca de tal 
prazer. Quando uma pessoa consome álcool regularmente, 
o cérebro se adapta aos efeitos do álcool para produzir 
dependência física e psicológica. Mesmo após um 
longo período de abstinência, a maioria das pessoas que 
apresentaram dependência ao álcool demonstra grande risco 
de recidiva do alcoolismo.

Existem variações individuais qualitativas e quantitativas 
quanto à quantidade para causar a sensação de prazer, bem 
como no tempo de consumo para ocorrer dependência 
e essas variáveis parecem estar relacionadas a maior 
ou menor vulnerabilidade genética ao alcoolismo. O 
alcoolismo parece ser o resultado de um processo de 
adaptação do cérebro, que ocorre de forma lenta e 
progressiva, em pessoas com maior vulnerabilidade 
genética, mas sob a influência de fatores ambientais, como 
problemas psiquiátricos, história familiar (comportamento 
e aprendizado) e fatores que causam estresse, ansiedade e 
depressão.

As bebidas alcoólicas, embora fossem consumidas pelos 
indígenas americanos, foram popularizadas na América 
em torno de 1607, com a colônia de Virgínia, que tinha no 
tabaco o principal cultivo. Dez anos mais tarde, devido ao 
consumo exagerado de bebidas alcoólicas, foi decretada 
uma lei pela qual toda pessoa que fosse encontrada 
embriagada pela primeira vez seria censurada em caráter 
particular pelo ministro. Na segunda vez, seria censurada 
publicamente, e, na terceira vez, seria pendurada numa 
forca por 12 horas, após pagar uma fiança. Inúmeras 
campanhas foram criadas visando impedir o abuso de 
bebidas alcoólicas, incluindo a recomendação de serem 
consumidas apenas bebidas fermentadas, como vinho e 
cerveja, devendo ser evitada toda bebida destilada. Apesar 
das campanhas de educação, advertência e proibições, 
das recomendações de que as bebidas alcoólicas eram 
desnecessárias e prejudiciais à saúde, o consumo aumentou 

de maneira extraordinária. Medidas governamentais 
incluíam proibições da fabricação e venda de bebidas 
alcoólicas, mas todas sem muito sucesso. A fabricação e 
consumo clandestinos eram a resposta à atitude autoritária 
e repressiva adotada. Campanhas e medidas repressivas não 
funcionaram e mesmo ajudaram a aumentar o consumo de 
álcool e outras drogas na história da humanidade. Apenas 
a busca científica por pessoas qualificadas e determinadas 
tem trazido soluções aos problemas de saúde que ameaçam 
a espécie humana em toda sua história. E o café pode ajudar 
a combater o alcoolismo. 
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Fonte Antioxidantes(mmol) % antioxidantes ingeridos

Café 11,1 64
Frutas 1,8 11
Chá 1,4 8
Vinho 0,8 5
Cereais 0,8 5
Verduras e legumes 0,4 2
Outros alimentos 0,8 5
(sucos de frutas, gorduras comestíveis e bolos)
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Você sabia que...
…o café é uma das mais ricas fontes 

de antioxidantes da dieta. Ainda há muito por aprender, mas 
se sabe que os antioxidantes podem trazer grandes benefícios 
e melhorar a qualidade da vida, ajudando a prevenir ou adiar 
doenças degenerativas e cardiovasculares. Há indícios de que 
eles provavelmente nos protegem contra o desenvolvimento do 
câncer, do envelhecimento e da catarata. Muitos países portanto 
recomendam maior consumo de frutas e verduras, que, como se 
sabe, reduzem o risco das doenças degenerativas. Uma pesquisa 
realizada recentemente na Noruega 1, porém, nos dá uma base 
mais sólida para a compreensão da importância do café como 
fonte significativa de antioxidantes na dieta. Svilaas e sua equipe 
se propuseram determinar a contribuição de diversos grupos de 
alimentos ao total dos antioxidantes ingeridos e correlacionar 
essas ingestões com os antioxidantes do plasma sangüíneo, 
mediante estudo dos registros de sete dias da dieta e de amostras 
do plasma de 61 adultos e, além disto, análise dos dados de um 
estudo dietético nacional envolvendo 2672 participantes adultos em toda a Noruega por 
diversos grupos de alimentos ingeridos. A análise das informações obtidas através de 
Questionários de Freqüência de Alimentos aplicados aos 2672 adultos que participaram do 
estudo nacional produziu resultados semelhantes. Maiores conhecimentos sobre como cada 
antioxidante funciona no corpo ainda são necessários, mas os resultados deste estudo indicam 
que o café contribui de forma significativa para o total dos antioxidantes ingeridos. Embora 
vários estudos anteriores mencionem os altos níveis de antioxidantes presentes no café, esta 
foi a primeira vez que se confirmou a elevada contribuição que ele faz ao total ingerido na 
dieta. Os ácidos clorogênicos (uma combinação de ácido cafêico ou ferúlico ou coumárico 
com o ácido quínico) são os polifenóis mais abundantes no café e se constituem na parcela 
mais importante do teor de antioxidantes do café.

 Embora ainda não haja conhecimentos completos sobre como os antioxidantes do café 
funcionam, os resultados deste estudo representam um acréscimo excitante a nossos 
conhecimentos sobre os benefícios que o café pode trazer à saúde. 
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