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Desde o século VIII a.C., quando um pastor 
árabe descobriu suas propriedades estimu-
lantes, o café se tornou uma bebida popular, 

de consumo diário, e em vários países, como o Brasil, 
está muito arraigado aos hábitos sociais. No mundo 
todo são consumidas mais de 120 mil toneladas de 
café por ano. E embora seja notório seu efeito de 
aumentar o alerta e de reduzir a fadiga, a ação de seu 
componente mais importante − a cafeína − já foi e 
continua sendo muito estudada pela ciência.

A cafeína promove alterações no estado de 
alerta, memória, aprendizado, orientação espacial e 
variáveis psicomotoras, como tempo de reação e de 
locomoção. Seus efeitos, entretanto, dependem da 
dose e do tipo de tarefa estudada. Alcalóide perten-
cente ao grupo das metilxantinas (ver quadro na pág. 
37), ela parece atuar no sistema de ativação reticular 
ascendente, localizado no tronco cerebral, por isso 
sua evidente influência nos processos atencionais. 
Sabe-se que a atenção pode modificar a atividade 
neural de áreas corticais específicas que participam 
na análise perceptiva. Assim, a atenção − ou melhor, 
a ampliação dela − é capaz de aumentar a resposta 
dos neurônios a determinados estímulos. 

Capaz de combater a fadiga e a sonolência, a cafeí-
na é muito usada por médicos plantonistas, motoristas 
de caminhão e outros profissionais que precisam 
estar bem acordados durante a noite. Alguns autores 
concordam que, apesar de não melhorar diretamente 
o aprendizado, seu efeito direto na atenção e na ati-
vidade motora espontânea acaba contribuindo para 
ganhos significativos de desempenho, o que é muito 
difícil de distinguir do aprendizado em si. 

Em relação à memória, não há evidências de 
melhora na capacidade de recordação; por outro 

cafezinho

atividade neural

por camila ferreira-vorkapic

Bióloga, professora de educação física 
e pesquisadora do Laboratório de 
Mapeamento Cerebral e Integração 
Sensório-motora do Instituto de 
Psiquiatria da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).

O bom e velho

32       mente&cérebro • alimentação



        www.mentecerebro.com.br 33

Além dos efeitos estimulantes, 
a bebida mais popular do mundo 
é rica em nutrientes e pode 
ajudar a combater doenças
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Acredita-se que as propriedades psicoativas 
da cafeína tenham sido descobertas por vol-
ta de 700 a.C. na antiga Abissínia (atualmente 
Etiópia), onde o café (Camamellia sinensis) 
crescia naturalmente. A história, porém, vem 
dos árabes. Segundo a lenda, um pastor de 
ovelhas chamado Kaldi observou que suas 
cabras ficavam mais ativas e dispostas de-
pois de comer bagos de café. A curiosidade 
fez com que ele próprio experimentasse os 
pequenos frutos vermelhos, que o deixaram 
eufórico e o fizeram dormir menos naquela 
noite. 

As primeiras plantações de café surgiram 
no século XIV na península árabe. A planta 
era empregada como alimento, remédio, na 
fabricação de vinho e de uma bebida local 
chamada “qahwa”, usada para espantar o 
sono. Levado por espanhóis e holandeses que 
haviam cruzado a África, o produto chegou à 
Europa na segunda metade do século XVII. Lá 
se converteu numa bebida da elite intelectual, 
oferecida em espaços públicos que ficaram 
conhecidos como “cafés”. Em várias capitais 
européias, mas principalmente em Paris, os 
cafés se tornaram reduto dos iluministas.

Dos pastores árabes aos intelectuais do Ocidente

SEgUnDO A LEnDA,   
jovem observou que 
suas cabras ficavam 

mais ativas depois 
de comer bagos da 

planta
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lado, as respostas tendem a ser 
mais rápidas e precisas. Estudos 
realizados em 2000 pelo farma-
cologista Alain Patat, então do 
laboratório Synthélabo Recher-
che, em Bagneux, França, indi-
cam também efeitos benéficos 
no desempenho psicomotor e 
na atividade motora espontânea. 
Seus experimentos mostraram 
diminuição do tempo de reação 

e aumento na velocidade de 
digitação após o consumo de 
cafeína. Outras evidências suge-
rem que os efeitos facilitadores 
desse alcalóide ocorrem tanto 
antes quanto depois do surgi-
mento da fadiga e do declínio 
do desempenho. 

Apesar de ser a substância 
psicoativa mais consumida do 
mundo, a cafeína não é consi-
derada uma droga de abuso. 
Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde, “não existem evi-
dências de que o uso da cafeína 

PARA MOtORIStAS que trabalham 
à noite ou em turnos irregulares, 
a bebida é usada para espantar a 
sonolência
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possa levar às conseqüências 
físicas e sociais associadas às 
verdadeiras drogas de abuso”. 
Nas últimas décadas, diversos 
estudos mostraram que as al-
terações cognitivas e psicomo-
toras causadas pela cafeína não 
levam ao desenvolvimento de 
dependência química. 

É possível observar, entre-
tanto, algum grau de tolerância 
nos casos de consumo regular, 
mas não se trata da tolerância tí-
pica, em que os usuários aumen-
tam a dose da droga de forma 
exponencial, como ocorre com 
a cocaína ou as anfetaminas. O 
fenômeno parece estar associa-
do a um incremento na ativida-
de do receptor de adenosina. 
Por outro lado, vários estudos 
mostram que a cafeína não é 
capaz de sensibilizar o sistema 
de recompensa do cérebro (ver 
quadro na pág. 36). 

O consumo de cafeína se ca-
racteriza, de forma geral, por pa-
drões de consumo relativamente 
fixos. As pessoas evitam doses 
que possam induzir ansiedade ou 
privá-las de sono além do dese-
jado. Isto sugere que a ingestão 
tende a se restringir a limites 
individuais muito variáveis de 
tolerância e sensibilidade. 

A cessação do uso de cafeína 
não parece provocar um quadro 
completo de abstinência. Em 
contrapartida, o organismo 
costuma apresentar respostas 
fisiológicas para se ajustar à falta 
da substância. Os sintomas são 
brandos e incluem sonolência, 
dificuldade de concentração, 
cansaço e dores de cabeça que 
desaparecem em poucos dias. A 
sonolência e o cansaço podem 
ser explicados pelo acúmulo do 
neuromodulador adenosina, que 
deixa de competir com a cafeína 
pelos mesmos receptores (ver 

A cafeína 
promove 
alterações 
no estado 
de alerta, 
aprendizado, 
orientação 
espacial, 
tempo de 
reação e de 
locomoção

Existem pelo menos três hipóteses para o mecanismo de ação 
da cafeína: mobilização de cálcio intracelular; inibição da en-
zima fosfodiesterase, responsável pela quebra do AMP cíclico 
(nucleotídeo que atua como segundo mensageiro e parti-
cipa de diversas reações do metabolismo celular); bloqueio 
dos receptores de adenosina, neuromodulador endógeno 
produzido no hipotálamo que, entre outras coisas, reduz a 
atividade neural. Como as duas primeiras hipóteses só se 
revelaram verdadeiras com doses muitas altas de cafeína 
(algo inimaginável em termos de consumo diário), a terceira 
é a que se mostra mais provável até o momento. 

Além de diminuir a freqüência de disparo dos neurônios, 
a adenosina inibe a liberação de certos neurotransmissores 
e a dilatação dos vasos sangüíneos, de modo que, com o 
passar do tempo, essa molécula se acumula no cérebro e 
promove sonolência. A molécula de cafeína é muito pareci-
da com a de adenosina e compete pelos receptores desta, 
localizados na membrana celular. Estudos comprovam que 
a adenosina e seus derivados produzem efeitos opostos aos 
da cafeína: depressão da atividade elétrica dos neurônios, 
inibição da transmissão sináptica e da liberação de certos 
neurotransmissores, letargia e redução do alerta. 

Deixando a cafeína de lado, pesquisas recentes têm 
dado destaque a outro componente do café: os ácidos clo-
rogênicos. Estudos in vitro e in vivo já identificaram diversas 
ações farmacológicas dessas substâncias, como ativação de 
centros opióides do cérebro, inibição de enzimas respon-
sáveis pela replicação do HIV, redução do nível glicêmico e 
indução da replicação e mobilidade de macrófagos. 

Dentre esses efeitos o que mais se destaca é o do sistema 
opióide, que regula os processos fisiológicos relacionados 
à dor e também aos estados de humor. Os ácidos cloro-
gênicos são potentes antagonistas opióides, motivo pelo 
qual alguns cientistas acreditam que o consumo diário e 
moderado de café possa ter efeito coadjuvante no trata-
mento dos transtornos depressivos. 

Efeitos no metabolismo celular

ADEnOSInA, 
neuromodulador 

produzido no 
hipotálamo, um dos 

possíveis alvos da 
cafeína no cérebro
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Apesar 
de ser a 

substância 
psicoativa 

mais 
consumida 
no planeta, 

a cafeína 
não é 

considerada 
droga de 

abuso

A torrefação é um processo induzido pelo calor 
que amplia a complexidade química do café. 
O aroma do café verde contém cerca de 250 
espécies moleculares voláteis, enquanto o do 
torrado possui mais de 800. 

Quando submetido ao aquecimento gradual 
de uma torrefadora (basicamente um grande 
cilindro rotatório quente), a água residual dentro 
de cada célula é convertida em vapor, que promo-
ve várias reações químicas entre açúcares, proteí-
nas, lipídeos e minerais de sua composição.

Sob alta temperatura, entre 185oC e 240oC, 
os açúcares se combinam com aminoácidos, 
peptídeos e proteínas, num processo de carame-
lização conhecido como reação de Maillard. Os 
produtos finais são glicosilamina e melanoidina, 

marrons e agridoces, que dão o gosto dominan-
te que conhecemos tão bem do café. 

Quanto mais alta a temperatura final de 
torrefação, menos desejável será o aroma 
e mais forte o amargor. Da mesma forma, 
temperaturas mais baixas não desenvolvem 
totalmente aromas desejáveis. nesse caso, a 
acidez pode predominar.

O principal passo na transformação de grãos 
de café em uma xícara de expresso é a extração 
dos componentes ativos durante a torrefação 
e o contato com a água quente. Esse processo, 
porém, sofre alterações quando a bebida é 
preparada com filtro normal – por isso nosso 
sistema olfativo é capaz de discernir, de longe, 
os diferentes aromas.

Dos grãos à xícara: a química dos aromas

Composição química de Coffea arabica 
natural e torrado (% matéria seca)

Composição

2.4-decadienal  RANÇOSO
etilogujacol  FUMAÇA
2-etilo-3.5-
dimetilopirazina  CHOCOLATE

2-etilo-3.6-
dimetilopirazina  CHOCOLATE

2.4-nonadienal  RANÇOSO
metilosalicilato  CANELA

b-damascenona  CHÁ

DMTS   ENXOFRE

isovaleraldeído DOCE
a-ionono   FLORES
linaloól   FLORES
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Subextração Superextração

Aroma

Composição cumulativa do expresso com tempo de extração crescente

A superextração do expresso (além dos 30 segundos recomendados) leva à incorporação de compostos 
aromáticos menos solúveis à bebida.

Cafeína

Trigonelina

Proteínas e aminoácidos

Açúcares (principalmente 
polissacarídeos)

Ácidos

Lipídeos

Produtos de caramelização  
e condensação

Aromas voláteis

(como cinza óxida)

grãos verdes 
(conteúdo médio de 

água 8% – 12%)

grãos torrados 
(conteúdo médio de 

água 0% – 5%)
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quadro na pág. 33) e pode nova-
mente exercer efeito inibitório 
sobre a atividade neuronal. As 
dores de cabeça também são 
resultado da ligação, agora em 
maior quantidade, da adenosina 
ao seu receptor, já que ela pro-
duz vasodilatação no sistema 
nervoso central. Além de mais 
sangue chegar ao cérebro, ele 
chega com muito mais pressão.

COntRA O PARKInSOn 
A cafeína já foi sugerida como 
droga coadjuvante da L-dopa 
no tratamento da doença de 
Parkinson, com melhora de sin-
tomas motores, como o tremor 
dos membros superiores. O 
distúrbio é resultado da dege-
neração de neurônios dopami-
nérgicos em regiões cerebrais 
conhecidas como substância ne-
gra e estriado (ver quadro na pág. 
37). A cafeína evita a depleção 
da dopamina, principalmente 
no estriado. 

Diversos estudos, entre eles 

O café contém várias substâncias, mas a 
cafeína é que parece promover ação mais 
significativa no sistema nervoso central. 
A molécula psicoativa mais consumida no 
mundo é uma metilxantina, um composto 
da família dos alcalóides.

Assim como outras xantinas, como a 
teofilina e a teobromina, a cafeína é usada 
em inúmeros medicamentos, desde um 
simples analgésico até drogas usadas 
no tratamento da asma. Seu espectro 

farmacológico é amplo, alterando 
o funcionamento dos sistemas 
nervoso, cardiovascular, renal 
e digest ivo, bem como o 
metabolismo de carboidratos 
e lipídeos. 

Alcalóide de amplo espectro

os do farmacologista Alberto 
Ascherio, da Universidade 
Harvard, sugerem que a ca-
feína poderia reduzir o risco 
de Parkinson. Levantamentos 
epidemiológicos verificaram 
que a maior ingestão de café 
durante a vida está associada 
a menor incidência da doença. 
Essa relação pode ser explicada 
pela inibição causada pela cafeí-
na nos receptores de adenosina 
do tipo A2A. 

Alguns pesquisadores acre-
ditam que esse efeito protetor 
abre uma nova possibilidade de 
tratamento da doença. Na ver-
dade, drogas desse tipo já estão 
em teste e poderão não apenas 
aliviar os sintomas do Parkinson, 
mas quem sabe retardar o pro-
gresso da doença.  

Nos últimos anos, vem cres-
cendo também o interesse na 
possibilidade de o consumo 
de café proteger contra o Alz-
heimer. Em 2002, um estudo 
retrospectivo realizado por 

A cafeína já foi sugerida como 
droga coadjuvante da L-dopa no 
tratamento da doença de Parkinson, 
pois melhora sintomas motores, 
como o tremor.

A quantidade de café ingerida 
durante a vida está inversamente 
associada ao risco de doença 
de Alzheimer.

Pessoas que tomam no mínimo sete 
xícaras de café por dia têm menor risco 
de desenvolver diabetes tipo 2.

Prevenção de doenças

O consumo de cafeína não aumenta 
o risco de doença coronária, ao 
contrário, espera-se um leve 
aumento de HDL, o  colesterol bom, 
nas pessoas que têm o hábito de 
tomar café.

Ao contrário do que já se acreditou, 
a cafeína não causa hipertensão 
crônica. Alguns indivíduos sensíveis 
a essa substância, porém, podem 
ter  um pequeno e transitório 
aumento da pressão arterial. 
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Produzida em regiões específicas do cérebro, como a área 
tegmental ventral e a substância negra, a dopamina 

é o neurotransmissor de excelência do chamado 
sistema de recompensa. Quando fazemos coisas 
que nos dão prazer (alimentação, sexo e drogas, 
por exemplo) ocorre uma intensa liberação de 
dopamina numa estrutura conhecida como 
núcleo accumbens, o que nos motiva a experi-
mentar a sensação outras vezes. Essa estrutura 
está intimamente relacionada aos mecanismos 

de dependência e ao abuso de drogas como a 
cocaína e a heroína. 

Alguns estudos já mostraram que, apesar de 
a cafeína elevar a concentração de dopamina na 

circulação, ela não interfere no núcleo accumbens. 
Evidências sugerem, entretanto, que seus efeitos esti-

mulantes dependem de uma transmissão dopaminérgica 
intacta, particularmente de circuitos mediados por recepto-
res do tipo D2, mas sem afetar o sistema de recompensa; por 
essa razão a cafeína não apresenta potencial de abuso. 

A transmissão noradrenérgica também é afetada pela 
cafeína e, nesse caso, o efeito é mais duradouro. Essa subs-
tância estimula a hipófise a liberar hormônios cuja ação 

culmina na secreção de adrenalina pelas glândulas adrenais. 
Resultado: taquicardia, dilatação da pupila, aumento da 
pressão arterial, dilatação das vias respiratórias, contração 
muscular, constrição de vasos sangüíneos na região abdo-
minal e maior secreção de lipase, enzima que mobiliza os 
depósitos de gordura para utilizá-los como fonte de energia 
− isso reduz o uso de glicogênio muscular, o que aumenta 
a resistência à fadiga. 

Recompensa e resistência à fadiga

pesquisadores da Universidade 
de Lisboa demonstrou que a 
ingestão de cafeína nos 20 anos 
precedentes era inversamente 
proporcional ao risco de desen-
volver a doença. No mesmo ano, 
um estudo prospectivo realiza-
do na Universidade de Ottawa 
revelou resultados semelhantes. 
Ainda assim, mais pesquisas 
são necessárias para a completa 
elucidação do assunto. 

O café parece exercer efeito 
benéfico também nas pessoas 
com diabetes tipo 2. Estudo 
coorte realizado na Holanda 
com mais de 17 mil adultos ob-
servou que as pessoas que inge-
riam no mínimo sete xícaras de 
café por dia tinham metade da 
probabilidade de desenvolver 
o problema. O resultado vem 

SUBStânCIA nEgRA 
(em vermelho): cafeína 
eleva concentração 
de dopamina e 
poderia prevenir a 
doença de Parkinson

REtIRADA DA LIStA de substâncias 
que configuram doping, a cafeína 

melhora desempenho de atletas 
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Coffee 
consumption and 
the risk of type 2 
diabetes and heart 
disease. H. Campos 
e A. Baylin, em 
Nutrition Review, vol. 
65, no 4, págs. 173-
179, 2007.
Clinical importance 
of caffeine 
dependence and 
abuse. N. Ogawa 
e H. Ueki, em 
Psychiatry and Clinical 
Neuroscience, vol. 61, 
no 3, págs. 263-268, 
2007.

sendo confirmado por diversas 
pesquisas realizadas desde 2006 
em diferentes populações e que 
mostram correlação parecida. 

A relação da cafeína com as 
doenças cardiovasculares é ou-
tra área intensamente estudada. 
Algumas pesquisas investigam 
a relação entre consumo ex-
cessivo de café e as doenças do 
coração, mas falham, porém, 
no controle de outros fatores 
importantes como dieta e taba-
gismo. Segundo o Internatio-
nal Food Information Council 
Foundation (Ific), a ingestão 
de cafeína não contribui para 
o aumento do risco de doença 
coronária, diferentemente da 
dieta rica em gorduras e do 
tabagismo; em compensação 
um leve aumento de HDL, co-
nhecido como colesterol bom, 
é esperado naqueles que têm o 
hábito de tomar café. 

A associação do principal 
componente do café com a 
hipertensão também vem sen-
do sugerida há tempos. O que 
muitos estudos mostram, entre-
tanto, é um pequeno aumento 

Embora não haja evidências conclusivas, muitos atletas acredi-
tam que a cafeína melhora o desempenho e aumenta a resistên-
cia em atividades que requerem intenso gasto energético. Para 
alguns pesquisadores, porém, trata-se apenas de uma alteração 
da percepção do esforço e da disponibilidade física. 

Seja como for, uma pesquisa mostrou que corredores que 
tomaram 300 mg de cafeína (o equivalente a duas xícaras de 
café) uma hora antes do início do exercício correram em média 
15 minutos mais do que os que fizeram o mesmo sem cafeína 
nas veias. Em outro estudo, ciclistas que consumiram 2,5 mg 
de cafeína por quilo de peso corporal tiveram rendimento 29% 
maior que o grupo controle. 

Até 2004 a cafeína fazia parte da lista de substâncias proi-
bidas pelo Comitê Olímpico Internacional. Mais de 12 μg/ml 
de urina − que podem ser facilmente atingidos com a ingestão 
de cinco xícaras de café − configuravam doping e eliminação 
da competição.

Desempenho no esporte

transitório da pressão, menor 
que o provocado pelas ativida-
des normais diárias. A cafeína 
não causa hipertensão crônica 
ou incremento persistente da 
pressão arterial. Alguns indiví-
duos sensíveis a essa substância, 
porém, podem experimentar um 
ligeiro aumento de pressão que 
geralmente não dura mais que 
algumas horas. 

Bom para os ossos
Diversas pesquisas examinaram 
também a relação entre cafeína 
e osteoporose, mostrando que 
não há relação entre o consumo 
desta substância e fratura de 
quadril, exceto em mulheres 
que ingeriam mais de 450 mg 
de cafeína e menos de 800 mg 
de cálcio por dia. 

Além do Parkinson, a relação 
benéfica entre café e outras 
doenças vem sendo muito es-
tudada atualmente. Pesquisa 
realizada entre 1980 e 1990 
na Universidade de Boston, 
com mais de 200 mil pessoas, 
mostrou que quatro xícaras de 
café por dia podem ajudar a 

prevenir depressão e suicídio. 
Nesse caso, o princípio ativo 
não é a cafeína, mas um grupo 
de antioxidantes resultantes 
do processo de torrefação, 
os chamados ácidos clorogê-
nicos (ver quadro na pág. 33). 
Assim como as drogas usadas 
no tratamento do alcoolismo, 
essas substâncias também atuam 
como antagonistas opióides e 
poderiam ajudar as pessoas a se 
livrar desta dependência. Vale 
lembrar, entretanto, que esses 
estudos se encontram em fase 
inicial, sendo necessárias mais 
pesquisas nessa área. 

A tecnologia atualmente 
disponível permitiu descobrir 
a variedade de substâncias e 
princípios ativos presentes nessa 
bebida. Além da cafeína e dos 
ácidos clorogênicos, o café, ao 
contrário do que se imaginava 
recentemente, contém muitos 
minerais, como potássio, mag-
nésio, cálcio, sódio e ferro. Entre 
os aminoácidos estão a alanina, 
arginina, asparagina, cisteína, 
ácido glutâmico, glicina, histidi-
na, isoleucina, lisina, metionina 
e muitos outros. Triglicerídeos e 
ácidos graxos livres constituem 
os lipídeos e, entre os açúcares, 
estão a sucrose, glicose, frutose, 
arabinose, galactose, maltose e 
os polissacarídeos. Vale lembrar, 
contudo, que a maioria desses 
nutrientes pode se degradar se a 
torrefação for excessiva, exceto 
a cafeína, que é termoestável. 

Como se pode notar, essa 
bebida tão popular no Brasil 
e malvista em certas épocas 
e culturas é uma boa fonte 
nutricional e pode dar um em-
purrãozinho mental na hora em 
que mais precisamos. Não há 
motivos convincentes, portanto, 
para dispensarmos aquele bom 
e velho cafezinho. 

Além dos 
ácidos 
clorogênicos, 
o café contém 
minerais como 
potássio, 
cálcio, sódio 
e ferro
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