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Editorial
Somente com saúde é possível o ser humano 
almejar felicidade, fama, fortuna e poder, entre 
outras aspirações. Por isto o médico, que dedica 
toda sua vida para cuidar da saúde de seus 
semelhantes, tem um papel privilegiado. Ele 
é capaz de atuar decisivamente para que cada 
indivíduo busque a sua felicidade tendo uma 
boa saúde. Melhorias na qualidade de vida e 
manutenção da saúde foram conseguidas através 
da pesquisa científica. Através dos tempos, um 
número limitado de médicos e cientistas têm 
efetuado descobertas que trazem uma grande 
contribuição e benefícios para o ser humano. Este 
pequeno número sempre contrastou com os que 
se dedicam a uma atividade oposta, a da crítica. 
Vários são os motivos que levam ao predomínio 
de críticos. O principal deles parece ser a busca 
da perfeição. É muito mais fácil um indivíduo ser 
perfeito na sua crítica do que na construção de 
algo para a ciência ou seus colegas. Daí a razão de 
existirem pessoas que conseguem mais facilmente 
a perfeição – através da crítica. 

O médico e o cientista que buscam apoio para 
testar suas idéias, financiar e realizar suas 
experiências, concluir e divulgar seus resultados 
enfrentam muitos mais obstáculos do que aquele 
que se dedica a simples tarefa de elaborar uma 
crítica perfeita. Em poucos minutos é possível 
para um leigo contestar um trabalho fruto da 
obstinação e dedicação de um pesquisador. A 
história é repleta de exemplos de descobertas e 
de críticas efetuadas aos seus descobridores. A 
descoberta da circulação sangüínea por William 
Harvey em 1628 no St. Bartholomew ś Hospital 
de Londres trouxe um marco definitivo na 
evolução da metodologia científica. Harvey era 
monarquista e contava com a simpatia do rei 
Carlos I e o antagonismo e crítica de seus colegas 
de profissão, adeptos da democracia. Por isto foi 

criticado e 
contestado ao comprovar 
a existência da circulação sangüínea. 
Em 1793 na Inglaterra, Edward Jenner passou 
a testar e defender a hipótese de que a inoculação 
do pus de feridas de varíola em pessoas sadias 
pudesse impedir o surgimento da doença, o que 
chamou de variolação. Fez o teste com sucesso 
em alguns pacientes e resolveu apresentar os 
resultados à Royal Society de Londres, para obter 
apoio para uma pesquisa mais ampla. 
Mas recebeu a recomendação de que 
abandonasse aquela idéia absurda para não 
arruinar sua reputação. Publicou por conta 
própria o livro Inquiry Into the Causes and 
Effects of the Variolae Vaccinae, que causou 
grande controvérsia em Londres. Mas as idéias 
de Jenner foram reconhecidos em todo o mundo. 

Hoje a vacinação é uma das maiores descobertas 
da humanidade, apesar de ter seu projeto inicial 
julgado inadequado. É impossível aos críticos 
entender e muito menos julgar idéias novas. 
Charles Darwin foi outro exemplo típico do 
poder das críticas, que embora violentas, são 
inúteis em face da verdade científica, sempre 
evidenciada. A crítica muita vezes pode ser um 
subproduto da inveja. O invejoso é tomado por 
sentimentos negativistas e procura esconder a 
própria incapacidade e frustração sob a capa de 
acusação, construção de falsidades e covardia. 
A história não perdoa os covardes.

Na batalha da ciência, alguns se tornam críticos 
assim como na guerra alguns viram espiões por 
não terem a coragem para serem soldados.

Referência:

	 1. LIMA, D.R. (2003) . HISTÓRIA DA MEDICINA, MEDSI, RJ.
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Café, Cálcio e Osteoporose
Um conceito errado entre muitos profissionais de saúde, como nutricionistas, 
é o de que a cafeína interfere na absorção do cálcio, diminuindo-a, 
podendo assim causar osteoporose.

A cafeína não atua como um quelante do cálcio, como o antibiótico 
tetraciclina, que impede a absorção de cálcio. O cálcio tem seu 
metabolismo rigorosamente controlado por uma série de hormônios e 
a vitamina D, de forma que dos 1.200 mg que ingerimos diariamente, 

apenas 300 mg são absorvidos. Caso precisemos de mais cálcio, o 
intestino apenas aumenta sua absorção. O consumo moderado de 

cafeína não causa osteoporose em idosos nem aumenta o risco 
de fraturas. Denúncias iniciais levantaram a suspeita de que o 
consumo de cafeína pudesse ser responsável por uma maior 
incidência de osteoporose e fraturas em idosos, mas diversas 
pesquisas modernas esclareceram esta dúvida inicial. O risco 
de fratura do quadril apresenta uma modesta relação com 
o consumo de doses elevadas de cafeína, superiores a sete 
xícaras diárias (acima de 700 mg de cafeína por dia) em 
alguns estudos enquanto que outros concluem que não 
existe relação entre o consumo de cálcio, leite, fósforo, 
proteínas, vitamina C e cafeína com fraturas do quadril. 

Exercícios regulares na infância e adolescência 
parecem ajudar a prevenir fraturas. A menopausa 
está associada a uma diminuição da densidade 
óssea e osteoporose, que pode ser agravada pelo 
tabagismo. O consumo moderado de cafeína não 
possui relação com o problema, mas o consumo 
exagerado de cafeína deve ser evitado por pessoas 

idosas e mulheres na menopausa, isto é, de doses 
acima de 700 mg diários de cafeína pode influir na 

ocorrência de osteoporose, mas apenas nas mulheres 
que consomem uma quantidade inferior a 800 mg de cálcio na dieta. 
A falta de consumo diário de leite pode estar relacionada a uma maior 

incidência de osteoporose em idosos, algo que pode até ser prevenido 
com duas a três xícaras diárias de café com leite. O climatério é aquele 
período da vida da mulher em que ocorre a falta de ovulação, deficiência 
da secreção de hormônios esteróides e uma série de mudanças 
regressivas dos caracteres femininos, representando a transição 
do período reprodutivo (menacme) ao não-reprodutivo (senectude). 
A menopausa é a última menstruação, que se constitui numa etapa 
dentro do climatério. As etapas do climatério podem ser dividas em 
pré, peri e pós-menopausa. A pré-menopausa é o período do final da 
menacme até a menopausa, a peri-menopausa é o período de um a dois 
anos que precede a menopausa e a pós-menopausa compreende 
o período entre a data do último catamênio e a senectude. 
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O tratamento da menopausa é uma prática comum e 
crescente em clínica médica. Uma série de alterações 
fisiológicas ocorre por um a três anos, como sensações 
de calor e sudorese noturna. A idade média da ocorrência 
da menopausa na civilização ocidental é em torno dos 
51 anos, embora exista grande variação individual. 
A menopausa pode se correlacionar a eventos importantes 
na vida da mulher, como divórcio, crises de identidade 
ou solidão devido ao casamento de filhos adultos. Isso 
aumenta a sobrecarga emocional e causa grande desgaste 
psicológico para a mulher na menopausa. A principal 
característica do período são as irregularidades dos ciclos 
menstruais, podendo haver menorragia devido à falta de 
ovulação e hiperplasia endometrial por ação estrogênica 
na ausência de progesterona. Os fogachos – sensação 
de calor no tronco e face, com sudorese – ocorrem na 
grande maioria das mulheres (80%) como conseqüência 
da diminuição dos hormônios ovarianos e aumento 
da liberação do hormônio liberador da gonadotrofina 
(GnRH). Quando os fogachos ocorrem à noite, causam 
importante sudorese e insônia, o que determina grande 
fadiga à mulher no dia seguinte.

A osteoporose ocorre como complicação tardia da 
menopausa com dores articulares, achatamento das 
vértebras, cifose, fraturas ósseas (vértebras, costela e colo 
de fêmur). O consumo regular e moderado de café com 
leite é recomendado para as mulheres na menopausa, 
pois seu consumo também ajuda na prevenção de 
depressão/suicídio, litíase biliar e câncer de mama e cólon.

O tratamento da osteoporose pode ser anti-resorptivo, 
dedicado à regulação dos osteoclastos, ou anabólico, ou 
seja, que recorre aos compostos que estimulam a atividade 
osteoblástica e regulam a atividade osteoclástica. Apesar 
de regular somente a atividade osteoclástica, o tratamento 
anti-resorptivo é parcialmente eficaz nos idosos, o que nos 
faz supor duas coisas: que a inibição osteoclástica ajuda a 
equilibrar a atividade osteoblástica ou que estes compostos 
exerçam um efeito anabólico ainda desconhecido. O cálcio 
e a vitamina D já foram aprovados como tratamentos 
coadjuvantes em qualquer tipo de osteoporose já foi 
demonstrada a importância da vitamina D na prevenção 
de fraturas. Após um ano de tratamento, uma dose de 
800 unidades por dia de vitamina D é eficaz em reduzir 
as fraturas de quadril em 23% e as vertebrais em 28%. 
O uso de vitamina D é justificado em todos os pacientes 
com risco de osteoporose e nos que já tenham sofrido uma 
fratura. No caso de pacientes idosos, a vitamina D está 
mais indicada. Há uma maior incidência de deficiência de 
vitamina D em idosos e de seu efeito na redução da massa 
óssea. Apesar disso, o número de idosos que recebem 
vitamina D é muito baixo.

Referências:

 1. Kawachi, I.; Willett, W.C.; Colditz, G.A. et al. (1996) A prospective study of 
coffee drinking and suicide in women. Archive Internal Medicine, 156 (5), 
521-5

 2. Leitzmann, M.F.; Willett W.C.; Rimm, E.B. et al. (2002) Coffee Intake is 
Associated with Lower Risk of Symptomatic Gallstone Disease in Women. 
Gastroenterology,123 (6),1823-30
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risk among BRCA1 and BRCA2 mutation carriers . International Journal of 
Cancer, 118(1), 103-107.

 5. Riis, B., Thomsen, K., Christiansen, C. Does calcium supplementation prevent 
postmenopausal bone loss: a double blind controlled clinical study. N Engl J 
Med 1987; 316(4): 173-177. 

 6. Bischoff-Ferrari, H.A., Willett, W.C., Wong, J.B. e cols. Fracture prevention 
with vitamin D supplementation: a meta-analysis of randomized controlled 
trials. JAMA 2005; 293(18): 2257-2264. 

 7. Ness, J., Aronow, W.S., Newkirk, E. e cols. Use of Hormone Replacement 
Therapy by Postmenopausal Women After Publication of the Women’s Health 
Initiative Trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005; 60(4): 460-462.

 8. Hodsman, A.B., Bauer, D.C., Dempster, D. e cols. Parathyroid hormone and 
teriparatide for the treatment of osteoporosis: a review of the evidence and 
suggested guidelines for its use. Endocr Rev 2005.

Os bifosfonatos são o tratamento anti-resorptivo por 
excelência, eficazes não apenas na estimulação de 
massa óssea, mas também na redução da incidência 
de fraturas. Contudo, a maioria dos estudos com 
bifosfonatos não incluiu pacientes idosos, o que torna 
difícil extrapolar seus resultados para esta população. 
Uma vantagem é que os fármacos são administrados 
semanalmente o que facilita a adesão e a tolerância.

Devido evidências recentes registradas no WHI 
(Women´s Health Initiative), não existe uma 
indicação para o uso de estrógenos no tratamento 
da osteoporose, pois esses fármacos estão associados 
a uma maior incidência de eventos coronarianos 
e à deterioração cognitiva. As evidências sobre a 
eficácia dos reguladores dos receptores de estrógenos 
em pacientes idosos são muito escassas. A maioria 
dos estudos foram realizados em pacientes na fase da 
perimenopausa, o que caracteriza sua indicação como 
medicamento de segunda linha na população idosa.

O paratormônio e seu análogo teriparatida são os 
mais recentes avanços no tratamento da osteoporose. 
Uma dose diária de 20 mg de teriparatida por via 
subcutânea é suficiente para prevenir fraturas e 
aumentar a massa óssea em pacientes na fase da 
perimenopausa. Sua eficácia ainda não foi avaliada 
em pacientes idosos. O paratormônio não 
é recomendado em casos de osteoporose senil, 
por falta de evidências. Contudo, nos pacientes 
idosos, o uso do tratamento anabolizante é o 
futuro da prevenção de fraturas. 
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Todo adolescente se preocupa com sua aparência e a 
capacidade de ser atraente para o sexo oposto, ao mesmo 
tempo em que uma mastectomia, uma colostomia ou uma 
impotência pode inibir profundamente a sexualidade de um 
indivíduo. Problemas emocionais que causem desconforto 
abdominal, prurido ou dor lombar podem prejudicar ou re-
sultar de dificuldades sexuais. Estes sintomas podem servir 
para a identificação de uma ansiedade na esfera sexual e 
uma orientação médica pode ajudar a suprimir temores e 
frustrações referentes a atividade sexual.

O envelhecimento da população implica em mudanças 
na atividade sexual de homens e de mulheres, sendo que 
a disfunção erétil tem sido uma queixa cada vez mais 
explicitada nos consultórios e clínicas. As doenças cardio-
vasculares interferem na atividade sexual dos pacientes e na 
vasta maioria das vezes atua como um fator complicador. 
Psicologicamente, o sexo e a reprodução atuam como um 
fator de segurança contra a ameaça de extinção da espécie 
e do indivíduo. A idéia de morte torna-se mais aceitável no 
plano inconsciente, quando há continuidade através de des-
cendentes da família. Crianças, memórias, idéias, exemplos 
e aprendizados continuarão através dos descendentes, que 
assimilam ensinamentos e partes importantes da personali-
dade dos pais. Uma ameaça a esta possibilidade de continui-
dade, como impotência e infertilidade, pode dar origem a 
fortes reações de ansiedade ou depressão.

O sexo ainda é considerado um tabu por grande parte da 
humanidade, incluindo médicos, de forma totalmente injus-
tificada. Em termos práticos, pais raramente falam franca-
mente sobre sexo com os filhos e mesmo médicos podem se 
sentir embaraçados para abordar o assunto de forma ampla, 
profunda e clara com seus pacientes. É importante que to-
dos abordem e conduzam o tema de forma natural, interes-
sante e confortável. Todo ser humano tem uma vida sexual e 
grande numero apresenta distúrbios direta ou indiretamente 
relacionados ao sexo. O nível máximo de interesse e ativida-
de sexual ocorre em torno dos 20 anos para os homens e 40 
anos para a mulher. A partir de então a atividade sexual do 
homem passa a diminuir mais que o interesse ocorrendo o 
inverso nas mulheres. Isto é, o homem mantém o interesse, 

mas perde a potência sexual com o tempo enquanto que a 
mulher pode ter menos interesse com o tempo, mas mantém 
uma boa atividade sexual. Estudos efetuados nos Estados 
Unidos revelam que o interesse pelo sexo é maior entre 
as pessoas que bebem diariamente café, particularmente 
entre idosos. Nos jovens, a partir da puberdade, o consumo 
diário de café aumenta o interesse pelo sexo, sem interferir 
na potência ou capacidade sexual. Mas nas pessoas acima 
de 60 anos foi detectado além de um aumento no interesse, 
um aumento na atividade sexual entre as mulheres e um 
aumento da potência sexual entre os homens. Pesquisas em 
animais mostram que a cafeína estimula a locomoção, o 
interesse e a motivação sexual provavelmente pelo bloqueio 
dos receptores A2A na área pré-ótica medial do hipotála-
mo, levando a uma estimulação que facilita a atividade 
sexual e leva ao aumento da pressão intracavernosa e dimi-
nuição da pressão arterial.

O consumo diário e moderado de café pode aumentar o 
interesse sexual no idoso por diminuir a incidência e a in-
tensidade da depressão, algo comum nos idosos bem como 
pode estimular diretamente o interesse sexual, quando os 
impulsos sexuais hipotalâmicos diminuem com a idade. 
Enquanto que o álcool, drogas e a depressão prejudicam 
a atividade sexual o café e a imaginação são excelentes 
estimulantes. 

Referências:

	 1. Guarraci, F.A. & Benson, A.(2005): “Coffee, tea and me”: 
moderate doses of caffeine affect sexual behavior in female rats. 
Pharmacol Biochem Behav. Nov;82(3):522-30. 

	 2. Nehlig, A., Diokno, AC; Brown MB; Herzog AR: (1990): Sexual 
function in the elderly. Arch Intern Med, Jan;150(1):197-200

	 3. Beach FA. Sexual attractivity, proceptivity, and receptivity 
in female mammals. Horm Behav 1976;7:105– 38.

	 4. Stein, R. and Hohmann, C.B. Sexual activity and heart. 
Arq. Bras. Cardiol., Jan. 2006, vol.86, no.1, p.61-67.

Café e Sexualidade Humana
A atração sexual é uma forma poderosa 
e gratificantede relacionamento 
entre o homem e a mulher.
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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 
3% das pessoas acima de 65 anos. Em termos patológicos 
a doença de Parkinson é definida como um distúrbio 
neurodegenerativo caracterizado por uma despigmentação 
da substância nigra e pela presença dos corpos de Lewy. 
A perda de neurônios pigmentados da substância nigra 
leva a uma degeneração dos axônios que se projetam 
para o estriato (núcleos caudato e globo pálido), os quais 
possuem normalmente altas concentrações de dopamina. 
A morte e ausência dos neurônios da substância nigra 
que se projetam para o núcleo caudado e putâmen resulta 
em depleção do neurotransmissor dopamina nestas áreas, 
onde atua como neurotransmissor inibitório da atividade 
colinérgica, estabelecendo-se uma predominância da 
atividade colinérgica a nível estriatal. Na maioria dos casos 
ocorre uma degeneração dos gânglios da base, de etiologia 
desconhecida.

Os cientistas refletem há mais de um século sobre as causas 
do mal de Parkinson e o mistério de por que 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 em humanos 
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. 

Café e Parkinson
Descrita em 1817 pelo médico inglês James Parkinson 
com o nome de paralisia agitante, esta 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 instabilidade postural.

Os que tomavam mais de quatro xícaras de café por dia 
tinham cinco vezes menos probabilidade de ser afetados 
pela doença do que os que não tomavam café 2. Conclusões 
semelhantes foram alcançadas em dois outros estudos norte-
americanos 3,4, 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 dia 5.

Também parece que a cafeína tem propriedades protetoras 
em relação aos nervos. Vários estudos utilizando animais6,7 
mostram que, em associação com a L-dopa, o fármaco 
tradicionalmente usado no tratamento da doença, ela retarda 
a degeneração das células que produzem dopamina, assim 
tornando o seu uso combinado uma animadora estratégia 
que, no futuro, se poderia empregar no tratamento desta 
doença tão debilitante. A maioria desses estudos mostra 
principalmente que o consumo de café reduz o ou protela o 
desenvolvimento do mal de Parkinson. Tudo isso nos oferece 
mais uma razão para saborear o nosso cafezinho habitual. 

Referências: 

 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. 
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Cafeína, uma vitamina?
Vitaminas são substâncias orgânicas que, em pequenas quantidades, 
tomam parte usualmente como coenzimas ou fazendo parte 
delas em complexas reações bioquímicas do organismo.

Vitaminas são substâncias 
orgânicas que, em 

pequenas 
quantidades, 
tomam parte 
usualmente 

como coenzimas 
ou fazendo parte 

delas em 
complexas 
reações 

bioquímicas 
do organismo. 

Elas não atuam 
significativamente 

na formação da estrutura 
celular e não são utilizadas 

como fonte de energia. Devido 
à incapacidade do organismo de 

sintetizá-las normalmente, elas 
são obtidas da dieta e possibilitam 

ao indivíduo funcionamento metabólico, 
crescimento e saúde normais. A saúde é 

prejudicada apenas quando a deficiência de vitaminas 
for em grau extremo. O retinol é um álcool aromático 
que existe apenas em alguns alimentos de origem 
animal, mas o organismo pode prescindir desses 
alimentos desde que ocorra um consumo adequado de 
frutas ou outros vegetais que contenham um pigmento, 
o caroteno. Este, quando oxidado fornece duas 
moléculas de retinol. 

A cafeína, de forma parecida com o retinol, parece 
ser uma fonte de dioxipurina ao organismo humano, 
atuando talvez como uma pré-vitamina, uma hipótese 
que ainda precisa de comprovação científica. O café 
possui outras vitaminas, como a niacina, riboflavina 
e piridoxina, embora em pequenas quantidades. A 
cafeína, juntamente com a teofilina e a teobromina, 
é uma substância química derivada da xantina, que 
se encontra na natureza, nas plantas consumidas 
pelo homem. Enquanto a teofilina e a teobromina 

apresentam duas metilas, a cafeína possui três: 
1,3,7-trimetil-xantina. A xantina por sua vez 
é uma substância química derivada da purina: 
é uma dioxipurina, estruturalmente relacionada 
com o ácido úrico. 

As purinas do organismo são a adenina e a guanina, 
que juntamente com as pirimidinas (uracil, timina e 
citosina), formam compostos heterocíclicos que fazem 
parte dos nucleotídeos, elementos estruturais do ADN 
(desoxirribonucleotídeo) e ARN (ribonucleotídeo). 
Cada nucleotídeo possui três componentes: 1) uma 
base heterocíclica nitrogenada, que é derivada ou da 
purina ou da pirimida; 2) um açúcar, a pentose e 3) 
uma molécula de ácido fosfórico. O ADN é formado 
por uma longa cadeia de unidades integradas por 
derivados da purina, a adenina e a guanina, e pelas 
pirimidinas, citosina e timina. O ARN é formado 
por uma longa cadeia, integrada também pelas purinas 
adenina na composição destes ácidos nucleicos 
é o açúcar que compõe a molécula: 2-deoxi-D-
ribose no ADN e a D-ribose no ARN. O ADN e o 
ARN funcionam como armazenamento e atuam 
transmitindo o código genético da célula , cujas rotas 
de síntese e destruição estão esquematizadas na 
página 7 – Metabolismo das Proteínas. 

Quando as purinas são destruídas no organismo, 
elas formam inicialmente a xantina, que é 
posteriormente transformada em ácido úrico pela 
enzima xantino-oxidase. A excreção diária do ácido 
úrico é feita através da urina, numa quantidade 
média de 500 mg diários. Como cerca de 5g de 
purinas são formados diariamente pelo organismo 
humano, ocorre um aproveitamento da xantina 
formada. No ser humano, na excreção da cafeína, 
há formação principalmente da 1- metilxantina e 
do ácido 1-metilúrico. Observando-se que existe o 
reaproveitamento da xantina e hipoxantina para a 
síntese de purinas, é tentador formula-se a hipótese de 
que a metilxantina formada a partir da cafeína possa 
ser utilizada pelas células para formar as purinas. 



Página 7

Cartas MédicasAno III Número 9

Metabolismo das Proteínas
SÍNTESE (anabolismo)

Aminoácidos, Ácido orótico (glutamina, glicina)

 Purinas Pirimidinas
 Açúcares Açúcares
 Ácido fosfórico Ácido fosfórico

 Nucleotídeos Purinas

 Ribonucleotídeos Desoxirribonucleotídeos
 (AMP, GMP, CMP, UMP) (d-AMP, d-GMP, d-CMP, d-UMP)

 ATP RNA DNA

Catabolismo

 Adenosina Purinas = 5g/dia 
 Adenina (6-amino-purina)

 Guanina Purinas = 5g/dia
(2-amino-6-oxopurina)

 Hipoxantina

 Xantina (dioxipurina) reaproveitamento

Ácido úrico (0,5g/dia) 
(excretado pela urina)

 1-metil-xantina 
 (1-metil-dioxipurina)
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Você sabia que...
... Na atualidade os ídolos de crianças, 
jovens, adultos e principalmente as mulheres são os 
jogadores de futebol, que passaram até mesmo a substituir 
os artistas de cinema e de TV como símbolos sexuais. Os 
jovens até mesmo se esquecem de quem luta pela saúde e 
educação deles todo dia por toda a vida (pais e professores) 
e se tornam verdadeiros idólatras de jogadores de futebol. 
Realmente uma bela jogada de futebol é algo genial e 
marcar gols sempre emociona e alegra os vencedores e 
entristece os perdedores... que um dia vencerão... por isto os 
campeonatos são anuais e por toda a vida. Para todos terem 

uma chance (menos os pais e professores). Na atualidade ídolos com os Ronaldinhos (o 
“Fenômeno” e o “Gaúcho”) deixam a garotada alegre e feliz, e a todos nós com os golaços 
e as Copas e Prêmios conquistados. Mas justiça seja feita ao Maioral de todos – o Grande 
Goleador Romário (o “Baixinho”... Gigante). Romário terminou o Brasileiro 2005 na 
artilharia. Romário garante que não precisa provar nada no futebol, mas que permanecer 
nos gramados é algo que ele ainda tem em mente. Em entrevista ao JORNAL DO 
BRASIL Romário disse qual sua bebida predileta: café. Sem comentários.

	 Tem	algum	vício? “Talvez o único vício seja tomar café. Já tomei até muito mais. Agora, 
devem ser uns dez por dia. Até no intervalo, antes e depois das partidas.”

	 http://www.cafeesaude.com.br/consumidores/index.htm

... Voltaire, pseudônimo de François-Marie Arouet 
(21 de Novembro de 1694, Paris - 30 de Maio de 1778, 
Paris) foi um poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo e 
historiador iluminista francês. Iniciado maçom no 
dia 07 de abril de 1778, na Loja Maçônica Les Neuf 
Soeurs, da cidade Paris. Foi educado num colégio de 
jesuítas, desde jovem se proclama livre pensador. Poeta 
e satírico brilhante, Voltaire distingue-se nos salões 
parisienses, mas a sua atividade panfletária dirigindo 
versos contra o Regente de França, Filipe duque de 
Orleãs, leva-o a ser detido na Bastilha (1717). Em onze 
meses de prisão conclui a sua primeira tragédia, Oedipe 
(levada à cena no ano seguinte) e inicia um poema épico 
sobre Henrique IV. Este seria publicado anonimamente 
em Genebra com o título de Poème de la ligue (1723). Na seqüência de um duelo com um 
membro da nobreza, o fidalgo Rohan, Voltaire é novamente preso na Bastilha. É liberto 
ao fim de duas semanas, mas compromete-se a sair de França; ruma então a Inglaterra 
em 1726. Aí permaneceu a partir de 1728 e fez amizade com os escritores Pope e Swift, 
familiariza-se com a língua inglesa e com o pensamento de Isaac Newton, publicou 
ensaios sobre Poesia e História e torna-se admirador do sistema político britânico. Uma 
característica marcante de Voltaire era seu hábito de tomar várias xícaras de café todo dia.

Visite	o	site:	www.cafeesaude.com.br


