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Este livro contém as ideias fundamentais, discutidas no 1º Simpósio CBMC dedicado ao tema “Cerveja
e Saúde”, realizado em Bruxelas em Novembro de 1999.
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Introdução

Introdução


A cerveja é uma bebida saudável que há milhares de anos faz parte importante
das dietas da humanidade.



As cervejas europeias, das tradicionais “stouts” às cervejas com frutos, são o
orgulho dos cervejeiros europeus pela sua qualidade e variedade. Hoje é nítido
que elas não são apenas boas para beber mas são também boas para a saúde,
quando consumidas moderada e regularmente (2-3 bebidas por dia).



Tem havido muita publicidade relativamente aos benefícios do vinho na saúde.
Mas, a cerveja, como o vinho, contém um certo número de componentes,
antioxidantes e vitaminas, provenientes dos cereais maltados empregues, pelo
que podem igualmente ser benéficas para a saúde.



Este pequeno livro foi inspirado nas conferências proferidas durante o seminário
de um dia, organizado pela CBMC, dedicado à análise de benefícios para a
saúde de um consumo moderado de álcool e às propriedades da cerveja face à
saúde.
O seminário realizou-se em Bruxelas, em Novembro de 1999.
Foram oradores:
Professor Dr. Hans Hoffmeister: Freie Universität, Berlin
Dr. Denise Baxter: Brewing Research International, UK
Professor Dr. Diederick Grobbee: Clinische Epidemiologie Julius Centrum, Utrecht
Dr. José Vicente Carbonell Talón: Instituto de Agroquímica Y Tecnologia de los
Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spain
Dr. Jean-Michel Borys: Nbutrika Conseil Scientifique et Communication Santé,
France
Professor Dr. Jaak Ph. Janssens: European Cancer Prevention Organisation,
Limburgs University Center, Belgium
and Professor Ian Macdonald: Emeritus, Guy’s Hospital, London.



A indústria está consciente dos perigos provocados pelo abuso de bebidas
alcoólicas. Com esta ideia participa em programas educacionais e campanhas
destinadas à prevenção da condução sob os efeitos do álcool ou sem licença.

* As quantidades de álcool de uma bebida pode variar
consideravelmente, de acordo com o volume do copo
e o teor alcoólico da bebida.
Deve ser notado que os recipientes de venda de
cerveja têm diversos volumes nos Estados Membros.
Neste livro considera-se que um copo de cerveja tem
cerca de 10g de álcool.
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O CONSUMO MODERADO DE CERVEJAS, VINHOS E BEBIDAS
ESPIRITUOSAS
É BENÉFICO PARA A SAÚDE



O consumo moderado de cervejas, vinhos e bebidas espirituosas, contraria o
consumo excessivo ou abstenção, protege-nos das doenças cardiovasculares,
por exemplo ataques de coração e algumas formas de trombose (1), conforme já
demonstrado por muitos estudos em todo o mundo.
Estima-se que a ingestão de 30g de álcool por dia (3 copos de cerveja) pode
reduzir o risco de doenças coronárias em 24,7% (2).



Uma explicação para o facto tem a ver com a quantidade de colesterol (HD2, o
bom colesterol) no sangue aumentar quando se consome álcool, diminuindo,
assim, o risco de doenças. Investigações realizadas mostram que 2 copos de
cerveja por dia (20g de álcool) pode aumentar o colesterol HDL na ordem dos
4% (3).



Outra explicação pode residir no facto de o álcool reduzir a tendência do
aparecimento de coágulos no sangue. O consumo de 20g de álcool (2 copos de
cerveja) por dia, foi já também demonstrado que mesmo baixando, a
concentração de vários factores que favorecem o aparecimento daqueles
coágulos (4).



Investigações também realizadas evidenciam que o consumo moderado de
cervejas, vinhos e bebidas espirituosas pode proteger contra a formação de
pedras na vesícula(5) , osteoporose(6) e até a diabetes (7).



Deve, contudo, realçar-se que os estudos citados, se se tiver em consideração
outros factores importantes como a dieta dos indivíduos, o seu estilo de vida e
doenças pré-existentes, levam a considerar o efeito do consumo moderado do
álcool, depende de si como responsável por uma redução do risco da ordem dos
17%. O efeito do álcool fica, assim, a par do uso da aspirina, controlo de peso,
acção de antioxidantes e exercício físico como medidas de prevenção.

Três copos de cerveja
(30g de álcool), por dia,
reduzem o risco de ataque
de coração de 25%.
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A CERVEJA FAZ-LHE BEM.
OS BENEFÍCIOS NÃO SÃO EXCLUSIVO,
DO VINHO

É o álcool que tem
efeito protector pelo
que nenhum tipo de
bebida pode
anunciar o
monopólio do efeito
benéfico.



Já muitos estudo realizados mostraram que tanto a
cerveja, como o vinho ou as bebidas espirituosas
evidenciam um grande efeito protector contra as doenças
cardiovasculares.
Contudo, esses estudos não
conseguem mostrar um claro “vencedor” porque o efeito
protector é dado pelo álcool (8) .



Este efeito benéfico do álcool é evidenciado nos estudos realizados em muitos e
diversos países, com diferentes culturas e hábitos de consumo de bebidas, o
que confirma que, de facto, é o álcool que tem efeitos protectores, não sendo
possível a nenhum tipo de bebidas, individualmente, reclamar o monopólio de
acções protectoras face às doenças cardiovasculares (9) .
Não é de estranhar, portanto, que os efeitos protectores tenham sido notados no
tipo de bebida alcoólica que é mais popular em cada país (8) .



Na Alemanha, por exemplo, onde a cerveja é a bebida favorita, diversos estudos
demonstram o efeito benéfico do consumo das bebidas alcoólicas (10,11) .O
Professor Hoffmeister calculou que se os bebedores europeus de cerveja
deixassem de beber haveria um aumento das doenças cardiovasculares, uma
diminuição na esperança de vida de cerca de 2 anos e uma diminuição do bem
estar geral.



Outro factor a considerar é o modo como as pessoas bebem, para além do
quanto bebem.
As últimas observações indicam que as pessoas que bebem mais que 5-6 copos
(50 – 60 g de álcool) por sessão não estão protegidas contra as doenças
cardiovasculares, mesmo que o seu consumo semanal seja moderado (13 copos
semanais = 130g de álcool 12 )
A análise dos padrões de consumo mostra, ainda, que são os bebedores de
cerveja que menos exorbitam no consumo excessivo, comparativamente com
outros bebedores 13 .
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A CERVEJA PODE CONTRIBUIR POSITIVAMENTE
PARA UMA DIETA SAUDÁVEL


A Cerveja é produzida a partir de ingredientes sãos: cevada maltada, outros
cereias, maltados ou não, lúpulo e água) por acção de levedura seleccionada.
Todos eles provêm da natureza e contribuem para uma dieta equilibrada 14 .



A cerveja é essencialmente água (cerca de 93%), constituindo um meio
privilegiado de consumir esta substância essencial à vida. É, também, um “longdrink”, com um teor relativamente baixo de álcool, capaz de saciar a sede.



A cerveja pode integrar uma dieta equilibrada, fornecendo vitaminas essenciais e
diversos sais minerais 15, podendo realçar-se o seu elevado teor de potássio e
baixo valor de sódio, indispensável a uma tensão sanguínea equilibrada 16 .



Tem baixo teor de cálcio e é rica em magnésio o que ajuda à protecção contra a
formação de pedras na vesícula nos rins. Contém, igualmente, compostos do
lúpulo, activos na prevenção da descalcificação óssea. Isto pode ser uma das
razões pela qual o consumo diário de cerveja (33cl de cerveja ± igual a cerca de
13g de álcool) tendo sido referido como capaz de reduzir em 40% o risco de
formação de pedra nos rins 12 .



Os bebedores de cerveja estão, também, protegidos contra a acção nefasta do
Helicobacter pylori 18, causados de úlceras estomacais e que pode ser factor de
risco para o cancro do estômago.



A cerveja é ainda, uma fonte de fibra solúvel, derivada das paredes das células
dos grãos de cevada maltada 19. Um litro de cerveja contém, em média, 20% da
dose diária recomendada de fibra, chegando algumas a fornecer 60%.
Além de ajudarem a uma saudável função intestinal, as fibras têm uma acção
benéfica ao diminuírem o tempo de digestão e absorção dos alimentos e,
reduzindo os níveis de colesterol, ajudam a reduzir o risco de doenças do
coração 20 .

A cerveja, como parte
de uma dieta equilibrada,
fornece vitaminas essenciais
e diversos sais
minerais.
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BENEFÍCIOS POTENCIAIS DO CONSUMO DE CERVEJA


A cerveja é uma excelente fonte de vitaminas essenciais à vida.
É
especialmente rica em vitaminas do Grupo B, por exemplo, niacina, riboflavina,
piridoxina e folatos.



Investigação recente veio sugerir que a piridoxina (vitamina B6) presente na
cerveja dá uma protecção adicional aos seus consumidores contra as doenças
cardiovasculares, comparativamente com o que acontece aos consumidores de
vinho e bebidas espirituosas 21 .



Os folatos têm uma acção protectora contra as doenças cardiovasculares
alguns tipos de cancro 23 .



A cerveja é, ainda, uma fonte de antioxidantes, que têm um papel relevante na
luta contra o cancro 24, 25, 26 .

22

e

Tem sido muito noticiado a presença destes antioxidantes no vinho. O que é
menos conhecido é que eles estão também presentes na cerveja, provenientes
da cevada maltada e do lúpulo 27. A cerveja contém, por bebida (de teor
equivalente de álcool), mais do que duas vezes os antioxidantes do vinho branco
e apenas metade dos que contém o vinho tinto.
Contudo, muito dos
28
antioxidantes do vinho tinto são constituídos por moléculas de elevado peso
molecular que, por isso, não são tão facilmente absorvidos pelo organismo como
as moléculas mais pequenas presentes na cerveja.
Adicionalmente, as investigações têm mostrado que os compostos antioxidantes
da cerveja estão mais facilmente disponíveis para assimilação pelo organismo
do que nos alimentos sólidos 29.


Recentes investigações estão a mostrar que certos antioxidantes (flavanoides do
lúpulo têm capacidade para ajudar na luta contra o cancro 30 (do tracto
gastrointestinal 31,32, do peito 33, 34 e tiróide 35, pelo menos).



Os compostos presentes naturalmente presentes no lúpulo têm ainda um papel
cardioprotector 36,37 e preventivo contra a osteoporose 38,39.

A cerveja é também
uma fonte de compostos antioxidantes
significativos na luta
contra o cancro.
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BEBER CERVEJA ENGORDA ?


Em muitas partes da Europa associa-se beber cerveja excessivamente com
obesidade. Uma análise aprofundada desta associação evidencia, contudo, que
a explicação pode estar no facto de muitos grandes bebedores terem um estilo
de vida menos saudável que os bebedores de vinho.



Beber cerveja não engorda desde que o seu consumo faça parte de uma dieta
equilibrada e se faça com moderação às refeições 40.



De um modo geral os abstémios tendem a ser mais gordos que os bebedores de
bebidas alcoólicas 41.



Segundo outros estudos, as bebidas alcoólicas tendem a produzir uma utilização
menos eficiente da energia que contêm 42.



A cerveja fornece tanta energia quanto a disponibilizada pelas bebidas
refrigerantes 43.

Beber cerveja
não parece fazer
engordar, desde que o consumo
seja moderado.

Kcal./250 ml

205

134
120
103

Cerveja

Sumo maça
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PERGUNTAS Á ESPERA DE RESPOSTA


Nem sempre é possível traduzir em efeitos genuínos para o consumo humano
certos efeitos notados em ensaios laboratoriais. Continua a ser necessário
investigar para se confirmar que certos componentes benéficos dos alimentos
sólidos e bebidas, cerveja e vinho, p.ex., podem ser usados pelo nosso corpo na
prevenção de doenças.



Em especial o potencial anticancerígeno e cardioprotector de alguns compostos
do lúpulo tem que ser aprofundado.



Será útil analisar as recomendações que hoje fazem os médicos relativamente
ao consumo de bebidas alcoólicas, de país para país.
Que conselho dão, p.ex., a pacientes que requerem uma dieta pobre em sódio e
que apresentam um elevado risco de doença cardiovascular?



Um dilema se põe para os médicos: Será eticamente aceitável advogar o
consumo de bebidas alcoólicas? Será eticamente aceitável não o fazer quando
os benefícios estão bem estabelecidos?

É um dilema para os médicos: Será
eticamente aceitável advogar o
consumo de bebidas alcoólicas?
Será eticamente aceitável não o
fazer quando os benefícios estão
bem estabelecidos?
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