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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

CAFÉ E SAÚDE: TRÊS DÉCADAS DE ESTUDOS
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Ao longo das três últimas décadas, muitos estudos foram realizados com o objetivo de esclarecer a relação
entre o consumo da bebida café e da cafeína e seus efeitos na saúde humana. .O presente estudo revisou os
efeitos do café e da cafeína à saúde humana no período de 1970 até 2002. O levantamento foi realizado,
prioritariamente em um banco de dados internacionalmente reconhecido, o Medline. Os períodos trabalhados
foram divididos da seguinte forma: 1970 a 1979, 1980 a 1989, 1990 a 1999 e 2000 a 2002. Entre os anos
de 1970 a 1979, 38,7% dos estudos versavam sobre a relação entre o consumo de café e doenças do
coração, entre os anos de 1980 e 1989, 34% dos estudos levantados investigaram a relação do consumo de
café e o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, entre os anos de 1990 e 1999 observou-se uma
tendência (23,9%) para os estudos relacionando o consumo de café a alterações nos parâmetros hematológicos.
No início deste período muitos autores consideravam apenas a variável consumo de café e sua influência nos
aspectos de saúde humana. Muitas variáveis, a exemplo do fumo, do consumo de bebidas alcoólicas, da massa
corpórea, dentre outras foram posteriormente definidas como de influência nesses estudos. Devido a esse
fato, os resultados obtidos foram inicialmente bastante conflitantes. Em alguns estudos eram atribuídos efeitos
nocivos à saúde humana. Resultados de investigações realizadas ao longo dos últimos anos permitiram concluir
que o consumo de café e cafeína não deve ser considerado como fator de risco para várias doenças, dentre
elas, doenças cardiovasculares, câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de intestino. Além disso, as
investigações realizadas ao longo das três últimas décadas refutam a teoria de que o café poderia apresentar
risco para mulheres grávidas. Observou-se que um consumo moderado de café não apresenta risco ao feto.
Resultados indicando o consumo de café como um agente redutor do risco de alguns tipos de câncer direcionam
os estudos a investigações de substâncias antioxidantes, anticarcinogênicas e antiteratogênicas naturalmente
presentes no café, ou formadas durante o seu processamento.
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