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O Manual Definitivo do Café 
e Seus Benefícios Para Saúde 

O café é a coisa mais próxima que temos de um ritual diário universal, já
que, quase todas as manhãs, pessoas em todo o mundo ingerem o
energizante grão.
Eu diria que você teria que arrancar a xícara de café das minhas mãos se
ele fosse proibido. Não é a toa que o café também é considerado um
vício, uma daquelas substâncias que “todo mundo sabe” que faz mal.

Mas será mesmo que o café faz mal?
Antes de eu mostrar as evidências, aqui vai um fato: café faz bem para a
maioria das pessoas. A maioria das evidências a favor do café é composta
de estudos epidemiológicos. Apesar dos estudos não conseguirem
estabelecer uma relação de causalidade, o padrão é claro: parece que o
café faz bem para nós.
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Benefícios  do café para a saúde

 
Câncer de mama: O consumo de café com cafeína, ou seja, não
descafeinado, tem um efeito protetivo em relação ao risco de câncer
de mama em um período pós-menopausa.
Câncer: O consumo de café está associado com uma modesta
redução na incidência de câncer.
Redução cognitiva: O consumo de café está consistentemente
associado com baixas taxas de redução cognitiva relacionada a idade.
Câncer colorretal: A maioria das pesquisas mostra uma relação
inversa entre beber café e câncer colorretal. 
Diabetes: Aumentar a ingestão de café resulta em um menor risco de
diabetes tipo 2. Mesmo quando o café era descafeinado.
Função endotelial: Os polifenóis do café melhoram a função
endotelial após a ingestão de glicose nos homens, amenizam a
disfunção endotelial que normalmente segue uma refeição e evita a
hiperglicemia associada à disfunção endotelial e ao estresse oxidativo.
Cálculos biliares: Entre homens americanos, a ingestão de café
protege contra crises sintomáticas de cálculo biliar.
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Inflamação: Depois de ficar sem tomar café por um mês, pessoas que já
bebiam regularmente receberam 4 xícaras por dia no segundo mês e 8
xícaras por dia no terceiro. Os indicadores de inflamações subclínicas
reduziram e o colesterol HDL aumentou com o consumo de café.
Câncer de fígado: O café tem uma relação protetiva com câncer de fígado
mediada por marcadores de lesão hepática e de inflamação.
Mortalidade: O consumo de café tem uma relação inversa com todas as
causas de mortalidade. Isto é, causas de mortalidade precoce – o café não
te torna imortal. 
Estresse oxidativo: Mulheres com maior ingestão de cafeína (via café e
chá) mostram sinais de menor estresse oxidativo, menos dano ao DNA e
uma maior capacidade de reparação do mesmo.
Mal de Parkinson: Uma maior ingestão de café revela probabilidades
ligeiramente mais baixas de adquirir mal de Parkinson.
Câncer de próstata: O consumo de café reduz o risco de câncer de
próstata.
AVC: O consumo moderado de café está associado com a redução do risco
de acidente vascular cerebral. Mesmo consumos altos de café (8 xícaras
por dia) se mostram ligeiramente protetivos.
Danos causados pelo sol: O café e seus polifenóis estão associados com
a proteção contra o foto envelhecimento.

3

https://senhortanquinho.com/colesterol-dieta-low-carb/


Café e função cognitiva
O café melhora a função cognitiva e a
memória de trabalho. Além disso, o
café melhora seu humor e faz você
pensar que possui energia mental
infinita, um efeito que pode ser ainda
mais importante do que os efeitos
fisiológicos cognitivos reais.
Chamamos isso de “otimismo
produtivo”, um efeito para surtos
rápidos de criação e de geração de
ideias durante a manhã.
Funciona mesmo com o
descafeinado, já que o ácido
clorogênico presente tanto no café
descafeinado quanto no café com
cafeína indica uma melhora no
humor.

Café e exercícios
Seja um exercício de longa duração ou
qualquer outra atividade física que
você puder nomear, uma xícara ou
duas de café antes do treino podem
melhorar o desempenho.
E ao contrário da crença popular, o
café não causa desidratação. Estudos
mostram que não há diferença no
nível de hidratação entre pessoas que
beberam café, água ou outras
bebidas.
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Café e polifenóis 
No mundo real, no qual a maioria das
pessoas bebe várias xícaras grandes
de café todos os dias, o café se torna
sim a principal maneira de
conseguirmos antioxidantes.
E isso vale para o Japão, Espanha,
Polônia e muitos outros países. 
A maior parte das evidências sugere
que os seres humanos assimilaram
essa “toxina”, tornando-a saudável de
tal modo que, nas doses certas, ela
acaba melhorando nossa saúde e
bem-estar.
Tendo dito tudo isso, nem todo
mundo deve adquirir o hábito de
consumir litros de café por dia.
Dependendo de diversos fatores, o
consumo de café pode ter as suas
desvantagens.
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Café e sono 

O café tem uma relação óbvia com o
sono: ele o combate.
Tanto é que o uso mais comum do
café é para ficar acordado.
Ele não pode substituir o sono a longo
prazo, mas a curto prazo pode
atenuar os déficits cognitivos
associados à privação de sono.
Estudos indicam que ele pode ter um
efeito negativo sobre o sono se
consumido na hora errada.
·      Beber café à noite prejudica a
secreção de melatonina e reduz a
quantidade e a qualidade do sono.
·      Beber café o dia todo mantém o
estado de alerta e o desempenho
cognitivo, mas diminui a quantidade e
a qualidade do sono.
·      Tomar um espresso duplo três
horas antes de dormir atrasa seu
ritmo circadiano em 40 minutos,
efetivamente prejudicando seu sono
regular.
Sem surpresas aqui: não beba café
com cafeína à noite se você deseja
dormir normalmente.
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Café e gravidez 
A cafeína atravessa a placenta e
diversos estudos indicam que ela tem
um efeito prejudicial ao feto. Alguns
efeitos possíveis:
·      Baixo peso ao nascer.
·      Leptina fetal reduzida.
·      Maior propensão à obesidade
infantil.
Futuras mamães, sigam consumindo
café descafeinado.

Café e cortisol 
Estudos mostram que o café induz a
um aumento modesto porém
perceptível de cortisol, que se
equilibra à medida que você se
habitua a ele.
No entanto, isso pode inibir a sua
capacidade de modular os níveis já
existentes de cortisol. Isto é, se você já
estiver estressado, apegar-se ao café
pode piorar as coisas e manter o
cortisol elevado.
Ao mesmo tempo, isso significa que
pessoas que já bebem café com
frequência provavelmente não
precisam se preocupar com o cortisol.
Porque seus organismos já estão
acostumados a ele e por isso não
enxergam o café como um agente
“estressante”.
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Café e jejum 
Fique tranquilo: o café não tem
calorias e não irá te tirar do estado de
jejum e nem interromper seu jejum
intermitente.
Algumas pessoas inclusive adicionam
gorduras ao café, como manteiga ou
creme de leite fresco, para facilitar
ficar por grandes períodos em jejum.
Esses quebram o jejum calórico, mas
não o jejum metabólico.
Claro que nesse caso é uma
modalidade um pouco diferente de
jejum, no qual você aceita algumas
calorias mas evita a elevação da
insulina, uma vez que não ingere nem
proteínas e nem carboidratos.
De toda forma, mesmo quem faz
algum protocolo de jejum intermitente
diário pode consumir café (sem
aditivos) sem medo.

Café e dietas lowcarb 
Diferentemente do que algumas
pessoas tendem a pensar, o café não
atrapalha nenhuma dieta low-carb e
pode ser consumido em qualquer
uma delas, inclusive na dieta
cetogênica e na dieta Atkins, pois o
café não chega a atrapalhar o estado
de cetose.
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A cafeína é metabolizada por uma enzima hepática codificada pelo gene
CYP1A2. Se você tiver a variante CC do CYP1A2, seu organismo age como um
metabolizador lento de cafeína. Se você tiver a variante AC, seu corpo atua
como um metabolizador moderado. E se você tiver a variante AA, seu
organismo é um metabolizador rápido de cafeína.
Em metabolizadores lentos e médios, a cafeína dura mais tempo no sangue
e tem um efeito mais forte. São aquelas pessoas que sofrem do efeito
rebote após meia xícara de café ou não podem tomar nada de cafeína
depois do meio-dia se quiserem dormir à noite.
Metabolizadores rápidos são o oposto. Tais pessoas processam cafeína de
forma muito eficiente, fazendo com que a substância os afete menos. São
aqueles indivíduos que podem tomar um espresso quádruplo antes de se
deitarem e ainda assim dormirem como bebês.

Metabolizadores lentos 
Versus 

Metabolizadores rápidos 
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Bom A cafeína não é estimulante no sentido clássico. Em vez disso, a
cafeína atua imitando uma composto chamado adenosina, ligando-se a
seus receptores antes que esta última consiga. A adenosina é um
subproduto da atividade neural. Quanto mais ativo for seu cérebro, mais
adenosina será produzida.
Quando os níveis de adenosina ficarem altos o bastante, ela se ligará a
receptores específicos e desencadeará a sensação de sono. Ao bloquear a
adenosina, a cafeína combate a sonolência e aumenta a função cognitiva,
mas também acaba inibindo um outro efeito mais útil dela: a vasodilatação
ou alargamento dos vasos sanguíneos. Consequentemente,
metabolizadores lentos de cafeína que bebem muito café acabam tendo
taxas mais elevadas de doenças causadas por baixa vasodilatação:
·      Hipertensão;
·      Intolerância à glicose (se hipertenso);
·      Infarto do miocárdio não-fulminante (um ataque cardíaco típico).

Isso não é nada bom. Pesquisas mostram que metabolizadores lentos
podem aguentar bem uma xícara ou duas de café por dia, mas não mais de
3.
Mulheres que tomam contraceptivos hormonais também têm o
metabolismo da cafeína reduzido. Já a nicotina aumenta o metabolismo da
cafeína. Sendo assim, fumantes e usuários de outros tipos de tabaco (e até
entusiastas de drogas nootrópicas explorando os efeitos cognitivos da
nicotina isolada) são mais resistentes aos efeitos indesejados do café.
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Beba Café Quando Você Não Precisa

Isso pode parecer contra-intuitivo, mas deixe-me explicar.
O café funciona muito melhor quando você está bem descansado e os
receptores de adenosina estão livres. É aí que o café realmente se
sobressai. Ao invés de lhe acordar, ele irá manter sua produtividade,
otimismo e bem-estar. O café de fato ajuda a combater o sono e a fadiga
até certo ponto, mas ele atua mais como um equalizador do que como
estimulante.
E não é uma boa solução a longo prazo para a falta de sono. Nada é, na
verdade, exceto dormir mais.
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Café É Bom Para Mim – Mas Não Necessariamente É Bom Para
Todos

Algumas pessoas em determinados contextos ou com certas variações
genéticas não deveriam beber tanto café como o resto de nós. E você
provavelmente não deveria beber café à noite ou contar com ele para
substituir boas horas de sono. Mas apesar de tudo, o café tem alguns
efeitos muito interessantes.
·      É ótimo para melhorar o treino.
·      É bom para a produtividade e o humor.
·      Contém uma enorme dose de antioxidantes.
·      Está geralmente associado com proteção contra uma série de
doenças e problemas de saúde.

Café É Bom Para Mim
Mas Não Necessariamente É Bom Para Todos
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Para fazer basta separar:

•  50g de café solúvel
•  1 lata de leite em pó
• 50g de cacau em pó
• 02 colheres de canela em pó
• 02 colheres de bicarbonato de
sódio
• adoçante da sua preferência a
gosto

Para preparo é só misturar tudo e
deixar em um pote. 
Para preparar a bebida é só colocar
duas colheres para cada xícara de
leite quente. 

Receita
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Marissol Rios é Health Coach, atleta
profissional de fisiculturismo, formada
em Psicologia, Teologia e Nutrição,
especialista em obesidade e
hipertrofia. Hoje trabalha para ajudar a
inúmeras pessoas na mudança
corporal e melhoria da qualidade de
vida.
Como a maioria das crianças e
adolescentes, Marissol passou a
infância e a juventude no mundo
esportivo – formou-se em ballet ainda
jovem –, mas, as duas primeiras
faculdades e as responsabilidades da
vida adulta, a afastaram dos esportes e
a levaram para uma vida sedentária. 

Sobre mim 
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Resultado: engordou mais de 30 quilos. Insatisfeita com o que viu na balança e
no espelho, Marissol decidiu mudar e buscar o equilíbrio entre a mente e o
corpo. Em pouco mais de um ano, com reeducação alimentar e corrida de rua,
ela eliminou os quilos que havia ganhado nos últimos anos.

Com a história de superação e vitórias, Marissol Rios espera servir de
motivação para que outras pessoas mudem o rumo de suas vidas e procurem
ajuda para enfrentar a obesidade, ganhar massa muscular, para levar uma vida
mais saudável ou melhorar o desempenho esportivo.

Fim
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