
Café e Saúde

Os benefícios
do Café
Alzheimer 
PArkinson 
estAdo de AlertA

LivrO ii



3

Café e Alzheimer
Café e doenças neurodegenerativas

Desempenho e estado de alerta

ínDiCe

Prefácio  4

Café e Alzheimer 6

Café e doenças neurodegenerativas 8

Café: desempenho e estado de alerta 10

notícias COSiC  13



4 5

E stamos num período excitante de ava-
liação do potencial benéfico do consu-
mo de cafeína na preservação de fun-

ções do sistema nervoso central. Com efeito, 
tem-se acumulado evidência epidemiológica 
mostrando que o consumo de cafeína atenua 
a perca de desempenho cognitivo que ocorre 
com o envelhecimento e se correlaciona inver-
samente com a incidência de algumas doenças 
neurodegenerativas como a doença de Parkin-
son ou a doença de Alzheimer. Paralelamente, 
experimentação em modelos animais permitiu 
concluir que o consumo de cafeína previne a 
sintomatologia motora característica da doen-
ça de Parkinson, assim como a deterioração de 
memória característica de modelos animais da 
doença de Alzheimer. Finalmente, os estudos 
em modelos animais também permitiram iden-
tificar o alvo molecular provável onde actua a 
cafeína para exercer estes efeitos benéficos, a ini-
bição dos receptores para a adenosina do sub-
tipo A2A. Assim, esta convergência de dados 
epidemiológicos com dados de experimentação 
animal permite hoje concluir como real e efec-
tivo o potencial benéfico do consumo de doses 
moderadas de cafeína na preservação da dete-
rioração do funcionamento cerebral em duas 
das doenças neurológicas crónicas com maior 

Potencial benéfico da cafeína  
no funcionamento cerebral

incidência e custos na população europeia. 
O potencial benéfico resultante do consumo de 
análogos químicos da cafeína em relação à doen-
ça de Parkinson é nesta altura matéria de ensaios 
clínicos patrocinados por 4 multinacionais far-
macêuticas. Este entusiasmo deriva das evidên-
cias que sugerem um triplo efeito benéfico da 
cafeína: 1) benefício sintomatológico baseado na 
interacção estreita entre o sistema dopaminérgi-
co e adenosinérgico (interacção entre receptores 
A2A e D2); 2) atenuação da disquinésia carac-
terísticas de terapia dopaminérgica prolongada 
destes doentes ou de modelos animais; 3) efeito 
neuroprotector da cafeína e de antagonistas se-
lectivos de receptores A2A relativamente à dete-
rioração do sistema dopaminérgico, o que sugere 
uma capacidade da cafeína de actuar como um 
composto do tipo ‘disease-modifying’. No entanto, 
permanecem ainda por determinar os mecanis-
mos moleculares subjacentes a estes 3 potenciais 
efeitos benéficos decorrentes do consumo de do-
ses moderadas de cafeína, um aspecto hoje con-
siderado fulcral para a translação desta evidência 
epidemiológica e laboratorial para a clínica. 
Também em relação ao desempenho cognitivo 
se observa uma convergência entre observações 
epidemiológicas e em modelos animais. Isto foi 
não só observado em relação à preservação pela 
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cafeína da deterioração cognitiva que ocorre 
com o envelhecimento, como também em rela-
ção à doença de Alzheimer assim como em rela-
ção a outros modelos animais em que ocorrem 
deterioração mnemónica como deficit de aten-
ção e hiperactividade, diabetes e estresse cróni-
co. No global, estas observações parecem indicar 
que a cafeína poderá actuar como um eficiente 
normalizador de desempenho cognitivo. Este 
entusiasmo no potencial profilático da cafeína 
na preservação da função mnemónica é acen-
tuado por observações em diferentes modelos 

animais (onde a experimentação é possível), le-
vadas a cabo por diferentes grupos, que sugerem 
que o consumo crónico de doses moderadas de 
cafeína parecem exercer um efeito neuroprotec-
tor, i.e. frena a danificação sináptica e neuronal 
características de várias doenças neurodegenera-
tivas afectando o desempenho cognitivo. Mais 
uma vez, a identificação dos mecanismos mo-
leculares subjacentes a este efeito normalizador 
e/ou neuroprotector da cafeína em situações de 
deterioração cognitiva será de importância cru-
cial para uma translação segura e eficaz destas 
observações promissoras visando o desenvolvi-
mento de novas opções terapêuticas.
Um traço comum ao efeito do consumo de 
cafeína nestas duas patologias é a ausência de 
efeitos evidentes da cafeína em situações de fun-
cionamento normal do sistema nervoso. Assim, 
o consumo de cafeína só causa modificações 
mensuráveis de funções motoras ou cognitivas 
se estas se encontrarem prejudicadas, não tendo 
efeitos evidentes em indivíduos ‘saudáveis’. Isto 
é particularmente evidente no caso da modifica-
ção do estado de alerta de um indivíduo, em que 

só se observam efeitos marcados com o abaixa-
mento do estado de alerta. Este perfil é particu-
larmente interessante por permitir antecipar que 
o consumo de cafeína só terá efeitos no controlo 
da deterioração de funções cerebrais e não no 
processamento neuronal ‘normal’.
Uma questão óbvia e imediata é saber se este 
conjunto de evidências nos deve levar a reco-
mendar o consumo moderado de café como 
estratégia de preservação do sistema nervoso. A 
resposta deve ser cuidadosa por vários motivos: 
em primeiro lugar, toda a evidência foi obtida 

em relação ao consumo de cafeína que é um 
dos principais mas não o único princípio activo 
presente no café; em segundo lugar, deve ser a 
identificação dos mecanismos moleculares e não 
dados epidemiológicos ‘cegos’ (mas fundamen-
tais) que nos permitirão fazer essa recomendação 
(facto aliás já consagrado pelas guidelines da Food 
and Drug Administration); em terceiro lugar, algu-
mas observações sugerem que os efeitos bené-
ficos do consumo de cafeína são diferentes em 
diferentes grupos populacionais, o que é refor-
çado pela recente observação de que o consumo 
de café está associado a polimorfismos do gene 
codificando o receptor A2A para a adenosina. 
Assim, embora pareça evidente que o consumo 
de café é seguro e muito provavelmente benéfi-
co do ponto de vista de preservação de funções 
cerebrais, não é menos verdade que parece ne-
cessário aprofundar o nosso conhecimento so-
bre os mecanismos moleculares associados ao 
consumo crónico de doses moderadas de cafeína 
antes de avançar na exploração profilática e/ou 
terapêutica do consumo de cafeína em doenças 
neurodegenerativas. 
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No global, Estas obsErvaçõEs parEcEm iNdicar 
quE a cafEíNa podErá actuar como um EficiENtE 
Normalizador dE dEsEmpENho cogNitivo.

por Prof. Dr. Rodrigo Cunha | Prof. Associado com Agregação da Faculdade de Medicina da Universidade  
de Coimbra | Director do Departamento de Neurofarmacologia do Centro de Neurociências de Coimbra
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rem que o consumo regular de cafeína pode 
moderar o declínio cognitivo associado ao 
envelhecimento. 
A cafeína atenua a comunicação inibitória 
entre neurónios no córtex cerebral, resul-
tando num efeito globalmente facilitador 
da excitabilidade neuronal, que está pro-
vavelmente subjacente aos efeitos cogni-
tivos agudos benéficos da cafeína. Não é 
claro se estes efeitos estarão também re-
lacionados com a prevenção do declínio 
cognitivo a longo prazo. A administração 
de cafeína, e outras substâncias afins, é ca-
paz de atenuar os defeitos de memória e 
as alterações patológicas cerebrais em mo-

delos animais de doença de Alzheimer.
Claramente, não existe no momento evidên-
cia suficiente para suportar a recomendação 
de utilizar cafeína no sentido de prevenir o 
declínio cognitivo da idade, ou para indicar 
a dose que poderia assumir uma melhor re-
lação benefício – risco. Novos conhecimen-
tos acerca da relação entre o consumo de 
cafeína e a degenerescência neuronal pode-
rão contribuir para o desenvolvimento de 
novos medicamentos capazes de atenuar 
o declínio cognitivo associado à idade ou 
mesmo, quem sabe, ajudar a prevenir a pró-
pria doença de Alzheimer e outras doenças 
neurodegenerativas. 

a doença de Alzheimer é a forma 
mais comum de demência, caracte-
rizada por degenerescência e morte 

neuronal, e depósito de substâncias protei-
cas específicas no cérebro, o beta-amilóide e 
a proteína tau. A doença começa, em regra, 
por afectar estruturas cerebrais relacionadas 
com a memória, envolvendo progressiva-
mente outras regiões cerebrais, com atin-
gimento de múltiplas funções cognitivas e, 

paralelamente, declínio nas actividades de 
vida diária.
O número de pacientes com doença de Al-
zheimer tem vindo a aumentar como con-
sequência do envelhecimento da popula-
ção. O controlo da doença de Alzheimer 
tornou-se uma prioridade em termos de 
saúde pública e à escala mundial. Até ao 
presente, os tratamentos disponíveis têm 
um efeito modesto em termos de melhoria 
sintomática dos doentes. O conhecimento 
dos factores de risco ou de protecção, no-

Café e Alzheimer

por Prof. Dr. Alexandre Mendonça | Neurologista no Instituto de Medicina Molecular

meadamente associados ao estilo de vida e 
nutrição, com vista a desenvolver estratégias 
de preventivas, é por isso importante. Nesta 
linha, tem sido sugerida a possibilidade de 
a cafeína conseguir, pelas suas propriedades, 
atenuar o declínio cognitivo associado ao 
envelhecimento, ou mesmo reduzir a proba-
bilidade de desenvolvimento de doença de 
Alzheimer. Certamente, os consumidores 
regulares referem conseguir pela ingestão de 

café maior vigilidade e melhor rendimento 
intelectual. A cafeína parece tornar as res-
postas mais rápidas e melhorar ligeiramente 
alguns desempenhos cognitivos, em parti-
cular quando a pessoa está cansada. Além 
disso, um estudo epidemiológico recente 
verificou que as mulheres com mais de 65 
anos que consumiam cafeína regularmente 
tiveram, ao longo de cerca de 4 anos, menor 
declínio em provas de memória verbal, e de 
memória visuo-espacial, do que as mulheres 
não consumidoras. Estas observações suge-
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o NúmEro dE paciENtEs com doENça  
dE alzhEimEr tEm viNdo a aumENtar como 
coNsEquêNcia do ENvElhEcimENto da população. 
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a s doenças degenerativas do sistema 
nervoso central são caracterizadas 
por morte neuronal de evolução 

gradual e insidiosa, mas progressiva e irre-
versível. Na grande maioria dos casos os fac-
tores desencadeantes são ainda desconheci-
dos pela ciência médica. Um grande núme-
ro de doenças degenerativas está associado a 
uma transmissão genética, com herança do-
minante ou recessiva enquanto que outras 
doenças ocorrem de forma esporádica em 
casos isolados de uma família. As doenças 
hereditárias e/ou degenerativas, são geral-
mente classificadas conforme as síndromes 
clínicas, como a doença de Parkinson e a 
doença de Alzheimer. 

Café e Parkinson
A doença de Parkinson, descrita em 1817 
pelo médico inglês James Parkinson com o 
nome de paralisia agitante, é uma doença 
degenerativa do sistema nervoso central, 
idiopática, lentamente progressiva, com 
quatro manifestações clínicas básicas: rigi-
dez muscular, tremor de repouso, bradici-
nesia (tríade clássica) e instabilidade postu-
ral. Adicionalmente podem ocorrer diversas 
manifestações motoras e não motoras, in-

por Prof. Dr. António Vaz Carneiro
Presidente do CEMBE – Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência

Café e doenças  
neurodegenerativas

cluindo distúrbios cognitivos e sensoriais. 
Em termos patológicos, a doença de Parkin-
son é definida como um distúrbio neurode-
generativo e estudos epidemiológicos mos-
tram que o consumo regular e moderado 
de café pode prevenir ou retardar o apareci-
mento da doença de Parkinson.
A doença ocorre geralmente após os 40 
anos, com uma maior incidência com o de-
correr dos anos. 
O café é uma bebida de consumo genera-
lizado, e por esse motivo encontra-se na 
primeira linha das preocupações do sistema 
de saúde e dos consumidores, assim como 
das instituições reguladoras dos produtos 
alimentares. Existem cada vez mais estudos 
sobre o Café e ao longo do tempo tem sido 
provado que o consumo moderado de café 
pode prevenir doenças como a Diabetes 
Tipo II e Demência, nomeadamente Par-
kinson. 
Por estar no centro das preocupações, o café 
tem constituído nos últimos anos uma área 
de interesse no que toca a trabalhos de in-
vestigação. Nos últimos 30 anos, foram pu-
blicados mais de 37 mil documentos cientí-
ficos sobre o tema e publicados mais de 5 
mil estudos em revistas científicas. 
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Apesar deste volume de estudos sobre os 
benefícios do consumo moderado do café, 
a verdade é que o Programa “Café e Saúde”, 
iniciativa da Associação Industrial e Comer-
cial do Café, constatou que, em Portugal, 
os profissionais de Saúde tem uma postura 
céptica face ao consumo desta bebida. 
O relatório assinado pelo Centro de Es-
tudos de Medicina Baseada na Evidência 
(CEMBE) confirma que “quanto maior é a 
ingestão de café, menor é o risco de Doen-

ça de Parkinson”. O mesmo relatório refere 
que as associações entre o café e a Doen-
ça de Parkinson são verificadas em diversas 
populações de doentes, homens, mulheres, 
jovens e idosos. Por outro lado, os resulta-
dos são bastante consistentes de estudo para 
estudo e a maior parte dos resultados per-
mitem concluir que a ingestão de café pode 
reduzir o risco de Parkinson. 
Os estudos revelam que mecanismo pelo 
qual o café tem efeitos benéficos nesta pato-
logia é através do antagonismo dos recepto-
res A2 da adenosina, que constitui um alvo 
terapêutico importante no tratamento de 
patologia dos gânglios basais. Ensaios em 
animais sugerem uma atenuação da perda 
de receptores dopaminérgicos com o café, 
confirmando que a cafeína pode proteger 
contra a neurotoxicidade dopaminérgica. 
Apesar dos resultados, a verdade é que é 
importante notar o longo período de latên-
cia entre a exposição ao factor de risco e 
o diagnóstico de Parkinson, pelo que estas 

associações são difíceis de esclarecer. Os 
estudos indicam que a exposição cumu-
lativa à cafeína cedo na vida contribuiria 
indirectamente para um menor risco de 
Parkinson, por aumentar a susceptibilida-
de de outros factores causais da doença nas 
idades mais avançadas. Por outro lado, é 
importante mencionar outra questão rela-
cionada com estudos que demonstram que 
o efeito está algo mitigado no sexo femini-
no. Significa isto que os achados marcada-

mente benéficos em homens nem sempre 
são reprodutíveis em mulheres. Há quem 
acredite que a terapêutica hormonal de 
substituição pode ser um factor determi-
nante nestas conclusões. 
Há, no entanto, uma outra hipótese que 
fala na correlação inversa entre a ingestão 
de cafeína e a incidência de Parkinson que 
poderia ser a chamada hipótese de aversão, 
em que os efeitos aparentemente protecto-
res da cafeína na doença reflectiriam mera-
mente o estado pré- clínico prévio de Pa-
rkinson, em que aquele consumo seria me-
nos satisfatório. 
Por muitas explicações e argumentos que 
possam surgir, existem dados positivos e re-
levantes emanados em vários estudos cien-
tíficos, nomeadamente que os dados epide-
miológicos do benefício da associação são 
consistentes de estudo para estudo, além 
disso existe evidência biológica e experi-
mental sobre a redução de Parkinson com 
o café. 

a doENça ocorrE gEralmENtE após os 40 aNos, 
com uma maior iNcidêNcia com o dEcorrEr 
dos aNos. 
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nadas substâncias sobre o desempenho do 
trabalhador. 
Neste contexto, o café tem sido alvo nos últi-
mos anos de diversos estudos que procuram 
demonstrar até que ponto a cafeína, principal 
composto desta bebida, pode influenciar o com-
portamento e desempenho do trabalhador. 
O professor Andrew Smith, do Departamen-
to de Psicologia da Universidade de Bristol, 
no Reino Unido, realizou um estudo com 

vista a avaliar os efeitos do consumo de café 
e as alterações no desempenho laboral ao 
longo do dia. Em termos de alerta, verificou-
se a maior redução entre os participantes que 
consumiram somente café descafeinado na 
maior parte do dia. Os resultados também 
mostraram que o consumo de café cafeina-
do gerou efeitos benéficos sobre o estado de 
alerta e o desempenho. 
No final do dia, na situação de café descafei-
nado as reacções a tarefas foram mais lentas 
do que as dos participantes que consumiram 
níveis elevados de cafeína. Assim, este estu-
do demonstra claramente que a cafeína do 
café consumido regularmente pode reduzir 
o cansaço ao longo do dia de trabalho. Os 
resultados obtidos desta maneira também 
poderiam ser aplicados a outras situações ou 
trabalhos que requeiram observação dos efei-
tos benéficos do café cafeinado ao longo de 
um período mais longo. 
Está hoje cientificamente provado que a ca-
feína é um estimulante do Sistema Nervoso 

Central porque exerce uma acção inibidora 
sobre os receptores de adenosina, situados 
nas células nervosas. Por essas razões, beber 
café proporciona uma sensação de revigora-
mento, diminuindo a sonolência e a sensa-
ção de fadiga. 
Por outro lado, a cafeína exerce um efeito po-
sitivo sobre diversas hormonas responsáveis 
pelo estado de humor e níveis de energia, tais 
como a adrenalina. Ela é ainda responsável 

pelo aumento da secreção da enzima lipase, 
uma lipoproteína que mobiliza os depósitos 
de gordura para utilizá-los como fonte de 
energia no lugar do glicogénio muscular o 
que torna o corpo mais resistente à fadiga.

Café: eficácia na memória
Quando nasce, o ser humano possui milha-
res de células neuronais responsáveis pelo 
funcionamento não só do raciocínio lógi-
co, como também pela actividade motora 
do indivíduo. À medida que o Homem 
envelhece, estas células vão morrendo len-
tamente, nunca sendo substituídas. É justa-
mente por esta razão que muitos indivíduos 
sentem que vão perdendo a sua capacidade 
de memorização e raciocínio, à medida que 
os anos vão avançando.
O termo  memória tem a sua origem eti-
mológica no latim e significa a faculdade 
de reter e/ou readquirir ideias, imagens, ex-
pressões e conhecimentos, adquiridos an-
teriormente. A memória é uma faculdade 

a maior parte da pesquisa sobre este 
tema envolveu a medição dos pro-
cessos mentais que se encontram 

por trás da nossa capacidade de executar di-
versas tarefas. Que é possível resumir da se-
guinte forma: 
A cafeína contida no café aumenta o estado 
de alerta e reduz o cansaço, o que pode ser 
especialmente importante em trabalhos mo-
nótonos e que terão de ser desempenhados 
durante a noite (por exemplo, bombeiros, 
seguranças e portageiros); 
A cafeína contida no café melhora o de-
sempenho em tarefas de vigilância e tarefas 
simples, que requerem uma reacção susten-
tada. As evidências científicas reunidas até 
ao momento demonstram, de forma clara, 
que a cafeína contida no café aumenta o es-
tado de alerta e reduz o cansaço, melhoran-
do o desempenho. Existe uma considerável 
literatura a respeito dos efeitos da cafeína 
sobre o desempenho. O café é a principal 
fonte de cafeína para a maioria das pessoas, 
o que sugere que o seu consumo tem efei-
tos benéficos. 
O padrão de consumo ao longo do dia, por 
exemplo, demonstra que o café costuma ser 

Café: desempenho  
e estado de alerta

A cafeína faz parte de um grupo de compostos 
chamados metilxantinas que estimulam o sistema 
nervoso central e produzem um sentimento 
temporário de energia e de alerta. A popularidade 
da cafeína vem do facto que ela promove um estado 
de alerta quando desejado. 

consumido para aumentar o estado de alerta. 
E muitas pessoas não tomam muito café no 
final do dia, pois é importante não estar aler-
ta na hora de dormir. 
Diversos estudos demonstram que os efei-
tos do consumo de café cafeinado sobre o 
estado de ânimo e o desempenho são mais 
óbvios em situações de baixa estimulação. 
Constatou-se que o consumo nessas circuns-
tâncias restaura o nível do desempenho. 

Café aumenta concentração  
A evolução do mercado de trabalho tem 
criado condições para o desenvolvimento de 
diversas patologias associadas ao stress ine-
rente ao ritmo de competição das socieda-
des modernas. Hoje em dia, as pessoas tra-
balham cada vez mais horas e de forma mais 
arraigada, de modo a poderem atestar as suas 
capacidades perante chefias muito exigentes. 
Por outro lado, a precariedade do mercado 
de trabalho aumenta o número de postos 
de trabalho por turnos, com tarefas cada vez 
mais desgastantes e exigentes.
Para combater esta situação, diversos inves-
tigadores têm procurado desenvolver traba-
lhos que confirmem a influência de determi-
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por Prof. Dr. Manuel Campos | Associate Professor of Biology, College of Saint Benedict
Saint John’s University, Collegeville, MN 56321

o cafÉ um aliado Eficaz No combatE ao caNsaço 
E à falta dE atENção
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cognitiva extremamente importante já que 
é ela a responsável pela formação das bases 
de nosso conhecimento. A memória pode 
ser subdividida em Memória de Curto Prazo 
(MCP), Memória de Acção (a parte que uti-
liza informação activa) e Memória de Longo 
Prazo (MLP).  Estudos efectuados ao longo 
dos últimos anos têm vindo a comprovar o 
papel activo do consumo de café na preser-
vação da chamada memória de Curto Prazo. 
Uma investigação, efectuada pela equipa aus-
tríaca do Dr. Florian Koppelstatter, da Medi-
cal University of Innsbruck, veio demonstrar 
que a cafeína modela a função cerebral. O es-
tudo da equipa do Dr. Koppelstatter recorreu 
ao uso de ressonância magnética para obser-
var os cérebros de 15 consumidores de café, 
com idades compreendidas entre os 26 e os 
47 anos. Desta observação, os autores consta-
taram que a cafeína aumentava a actividade 
neuronal em distintas partes do cérebro, com 

consequentes alterações no comportamento 
dos pacientes. 
De facto, o café melhora não só a memória 
de curto prazo, como também ajuda a me-
lhorar a percepção, a atenção e a aumen-
tar o estado de vigília. A revista Neurology 
publicou um trabalho, realizado por um 
grupo de investigadores franceses e portu-
gueses, que confirma que a ingestão de três 
chávenas de café por dia previne a perda da 
memória entre mulheres, com mais de 65 
anos. Após analisarem 4.197 mulheres, os 
investigadores concluíram que as mulheres 
que tomavam, pelo menos, três chávenas 
de café por dia perderam menos vocabulá-
rio e possuíam uma melhor memória visu-
al, comparativamente aquelas que bebiam 
uma chávena, ou menos. Também a pro-
fessora Lee Ryan, da Universidade do Ari-
zona, em Tucson,  confirmou os benefícios 
da ingestão moderada de café sobre a me-
mória e desempenho mental do indivíduo. 
Segundo a investigadora,  a cafeína estimu-
la muitas regiões do cérebro, entre as quais 
as áreas que regulam o estado de vigília, 
despertar, humor e concentração. “Suspei-
tamos que isto contribua para melhorar 
o desempenho. A confirmar-se, a cafeína 
terá um impacto numa ampla variedade de 
funções cognitivas e não apenas na memó-
ria”, acrescentou a professora Lee Ryan.
As evidências científicas reunidas até ao mo-
mento demonstram, de forma clara, que a 
cafeína contida no café aumenta o estado 
de alerta e reduz o cansaço, melhorando o 
desempenho intelectual. Assim, beber café 
é não só um prazer para os sentidos como 
também poderá ser um benefício para a saú-
de intelectual! 

O café e a saúde – notícias COSiC

Genética do Consumo de 
Café e a sua estabilidade
V S Laitala et al, Addiction,  
Volume 103, 2009

Se tivermos em conta, o consumo a 
nível global, é fácil perceber que o 

café tem um efeito substancial no bem-
estar individual e na saúde pública. Estes 
investigadores analisaram a hereditarieda-
de do consumo de café e a sua estabili-
dade numa grande população, tendo por 
base 10.716 pares de gémeos. A genética 
aditiva e os factores ambientais exclusivos 
afectaram o consumo de café, enquanto os 
factores ambientais partilhados não reve-
laram qualquer efeito. A hereditariedade 
do consumo de café, ajustada à idade e ao 
sexo, foi estimada em 0,56 em 1975 e 0,45 
em 1981. O consumo desta bebida de-
monstrou uma correlação moderada entre 
estes dois pontos no tempo. Os factores 
genéticos que afectam o consumo de café 
encontraram-se estáveis: as correlações da 
genética aditiva foram de 0,84 nos homens 
e de 0,83 nas mulheres, enquanto que as 
correlações do meio ambiente específico 
foram moderadas. Os factores da genética 
aditiva tiveram a maior contribuição nos 
jovens adultos.

O efeito do café e do chá no 
índice glicémio dos alimentos: 
sem efeito na média mas de 
variabilidade reduzida
A. Aldughpassi & T Wolever, British Journal 
of Nutrition, Volume 101, 2009

O café e o chá podem influenciar as respos-
tas glicémicas, mas não é totalmente claro 

se eles afectam o valor do índice glicémio dos 
alimentos. Assim, para perceber se o café e o 
chá afectavam a média dos valores do índice 
glicémio da fruta e dos cheese puffs foram de-
terminados duas vezes em dez indivíduos usan-
do o protocolo FAO/WHO, com pão branco 
enquanto alimento de referência. Numa sessão 
os indivíduos escolheram ingerir 250 ml de café 
ou de chá em todas as refeições teste, enquanto 
que noutra sessão ingeriram 250 ml de água. Os 
autores concluíram que beber café ou chá com 
refeições não afecta a média do valor do índice 
glicémio, mas poderá reduzir a variabilidade e, 
consequentemente, melhorar a precisão.
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e ste artigo crítico observa o papel dos ali-
mentos e dos suplementos na gestão da 

enxaqueca. Existe toda uma secção dedicada 
ao café, onde se refere que a cafeína é uma 
substância dietética comum que pode ser en-
contrada, por exemplo, no café, chá e cho-
colate e até em várias prescrições médicas. A 
cafeína funciona por meio do bloqueio dos 
receptores de adenosina (que são inibidores 
e excitantes) no cérebro e na vascularização, 
o que poderá resultar na vasoconstrição e li-
bertação de neurotransmissores. Alguns dos 
percursores envolvidos podem ser importan-
tes na modelação e percepção da dor.
O efeito da cafeína no sistema nervoso cen-
tral varia conforme a dose e a regularidade de 
consumo. Regra geral, um café quente con-
tém 74,5mg de cafeína. Em doses que vão 

de fracas a moderadas (50-300mg), a cafeína 
aumenta o estado de alerta, concentração e 
energia. Em doses superiores a 300mg des-
perta estados de ansiedade, insónia e irritabi-
lidade. O efeito da cafeína na enxaqueca tem 
algo de paradoxal, já que poderá servir para 
aumentar ou aliviar a enxaqueca, de acordo 
com a dose e regularidade de consumo.
Quando consumida de forma irregular, a ca-
feína torna-se eficaz no tratamento da enxa-
queca, já que assume um efeito analgésico e 
ajuda na absorção de outros analgésicos. No 
entanto, a enxaqueca ocorre quando se dá 
o caso de uma interrupção abrupta do con-
sumo de cafeína, especialmente em pessoas 
que regularmente consomem um mínimo 
diário de 200mg. A interrupção do consu-
mo de cafeína está associada à depressão, 
sonolência e concentração desigual.
Os pacientes com dores de cabeça que dese-
jam continuar a consumir bebidas à base de 
cafeína devem limitar a sua ingestão diária a 
menos de 200mg. Aqueles que desejam aca-
bar de vez com o consumo de cafeína de-
vem gradualmente eliminar a sua ingestão 
ao longo de várias semanas.

O elevado consumo  
de cafeína poderá estar 
associado a um moderado 
aumento da prevalência  
da dor de cabeça: resultados  
do Head-Hunt Study
K Hagen et al, Journal of Headache Pain, 
Volume 10, 2009

O objectivo deste estudo passou por in-
vestigar a associação entre o consumo 

de café, o tipo de dor de cabeça e a frequên-
cia na população adulta em geral. Os resul-
tados foram baseados em dados de 50.483 
participantes e concluiu-se que existe uma 
fraca, mas significativa, associação entre o 
elevado consumo de cafeína e uma menor 
prevalência de dores de cabeça. As poucas 
dores de cabeça que ocorrem mais de 14 dias 
por mês são menos prováveis entre os indi-
víduos com um elevado consumo de cafeína 
do que entre os que consomem pouca.

Factores reprodutivos,  
uso de estrogéneos exógenos 
e risco da doença de Parkinson
K C Simon et al, Movement Disorders, 
published online, May 2009

P ara determinar se o factor reprodutivo e 
o estrogénio exógeno estaria associados 

ao risco da doença de Parkinson, estes autores 
conduziram um estudo prospectivo com 22 
anos de follow-up entre participantes que se 
encontravam na pós-menopausa. Concluiu-se 
que o risco da doença de Parkinson não es-
tava significativamente associado aos factores 
reprodutivos medidos ou ao uso de estrogénio 
exógeno. No entanto, o uso de hormonas pós-

menopausa poderão modificar as associações 
do consumo de tabaco e ingestão de café ao 
risco da doença de Parkinson. A relação in-
versa entre fumar e a doença de Parkinson foi 
atenuada entre aqueles que sempre foram utili-
zadores das hormonas pós-menopausa. Resul-
tados similares foram obtidos para a cafeína. 
Em análises exploratórias, descobriu-se que as 
mulheres que usam unicamente as prostagéne-
os correm um maior risco de contrair a doença 
de Parkinson, mas este resultado foi baseado 
em apenas 4 casos. Os autores não encontra-
ram nenhum efeito benéfico dos estrogénios 
exógenos ou endógenos no risco da doença de 
Parkinson.

Alimentos e Suplementos 
na gestão da enxaqueca
C Sun-Edelstein et al, Clinical Journal of 
Pain, Volume 25, Junho 2009
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