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O consumo de café poderá reduzir o risco de morte? 

 

O café é uma das bebidas mais 

consumidas em todo o mundo. Como o 

café contém cafeína, uma substância 

psico-estimulante, o seu consumo não 

está geralmente associado a um es  tilo 

de vida saudável. No entanto, o café é 

uma fonte de compostos 

biologicamente ativos como os 

polifenóis que possuem propriedades 

antioxidantes e poderão ter variados 

efeitos benéficos na saúde. Alguns 

estudos sugeriram que o consumo de café realmente poderá ter um papel na diminuição do risco de desenvolver 

diabetes e resistência à insulina e na diminuição dos níveis de inflamação.  

Num estudo efetuado com base numa população norte americana foi demonstrado que o consumo de café tem 

uma associação inversa com a mortalidade global. Estes resultados foram replicados num novo estudo com uma 

equipa multidisciplinar que avaliou a relação entre o consumo de café e a taxa de mortalidade em dez países 

europeus. Neste estudo prospetivo financiado pela comunidade europeia e pela Agência Internacional para a 

Investigação do Cancro, foi avaliada uma cohort de 521 330 indivíduos de jovens adultos que foram seguidos 

durante 16 anos. O grupo de indivíduos que reportaram um maior consumo de café continha uma percentagem 

significativamente superior de fumadores e consumiam maior quantidade de álcool e de carnes processadas e 

vermelhas e menor quantidade de frutas e verduras. Por esse motivo, foi feita uma análise com modelos com 

multivariáveis que foram ajustados para uma série de covariáveis.  

Os resultados associaram o consumo de apenas um café diário a uma redução da mortalidade prematura de 3% em 

homens e de 1% em mulheres. A relação inversa entre o consumo de café e a taxa de mortalidade é mais evidente 

com o consumo mais elevado de café, em que o consumo de três ou mais cafés diários reduziu a mortalidade 

prematura em cerca de 18% em homens e 8% em mulheres. A diminuição da mortalidade ocorreu para quase todas 

as causas avaliadas, mas sobretudo por doenças cardiovasculares e do trato gastro intestinal. A exceção foram as 

mortes por neoplasia onde o consumo de café não teve impacto na mortalidade por esta causa. É de salientar que 

este efeito na redução da mortalidade foram observados tanto para o café com cafeína assim como para o café 

descafeinado.  

https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_3380089db688455da539afeea1d6e0a3.pdf?dn=Coffee+Drinking+and+Mortality+in+10+European+Countries.pdf
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Para além do impacto na taxa de mortalidade, este estudo avaliou a associação entre o consumo de café e o nível 

de biomarcadores da função hepática, inflamação e doença metabólica. Comparado com não consumidores, os 

indivíduos com consumo de três ou mais cafés diários apresentavam níveis reduzidos das enzimas hepáticas TGO e 

TGP e de GGT, assim como níveis aumentados de albumina. Relativamente às mulheres e restrito a este grupo, o 

consumo de café correlacionou-se com níveis diminuídos de PCR, hemoglobina glicada e lipoproteína e níveis 

aumentados de HDL. Estes resultados sugerem o efeito do café nestes biomarcadores poderá explicar os benefícios 

potenciais do café na saúde.  

A revista Annals of internal Medicine, onde foi publicado este estudo, inclui um editorial elaborado por 

especialistas em saúde pública da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore (EUA) que afirmam que “seria 

prematuro recomendar o consumo de café para reduzir a mortalidade ou prevenir doenças crónicas. No entanto, 

fica cada vez mais evidente que o consumo moderado de café, entre três e cinco chávenas por dia, não está 

associado a efeitos adversos para a saúde em adultos e pode ser incorporado a uma dieta saudável”.  
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