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Coordenação do projeto
A Iniciativa Europeia de Biomonitorização Humana (HBM4EU) é
coordenada pela Agência Federal do Ambiente Alemã, Secção II 1.2
Toxicologia e Vigilância Ambiental relacionada com a Saúde.
Email: HBM4EU@uba.de
Co-coordination
VITO - Email: HBM4EU@vito.be
Ponto de contacto da Iniciativa HBM4EU para os stakeholders
A Agência Federal do Ambiente Austríaca é responsável por manter
o diálogo com os stakeholders ao abrigo da Iniciativa HBM4EU.
Email: stake-hbm4eu@umweltbundesamt.at

Na sua vida quotidiana, as pessoas estão expostas a
uma mistura complexa de substâncias químicas, tanto
através do ambiente, como de produtos de consumo,
alimentos, água potável e no trabalho.
A Iniciativa HBM4EU utilizará a biomonitorização
humana para avaliar a exposição humana a substâncias
químicas na Europa, com vista a uma melhor compre ensão dos impactos associados na saúde e à melhoria
da avaliação dos riscos químicos. Ao nível do indivíd uo, os dados da biomonitorização humana permitem
tomar decisões mais informadas no que respeita a
tratamentos médicos ou orientações relativas à
necessidade de reduzir os níveis de exposição.
Os parceiros da Iniciativa HBM4EU estabelecerão um
diálogo com os decisores políticos de modo a
garantir que os resultados possam ser utilizados para
apoiar o desenvolvimento de políticas, avaliar as
políticas já existentes e desenvolver medidas com
vista à redução da exposição a substâncias químicas
tóxicas.
Os nossos resultados serão utilizados para fundamen
tar uma gestão segura das substâncias químicas e
assim proteger a saúde humana na Europa.

-

O projeto HBM4EU rec
nanciamento do programa de
investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia,
ao abrigo da convenção de subvenção n.º 733032.

Da ciência à política
A Iniciativa HBM4EU estabelecerá uma ponte entre a
ciência e a política. Para tal, serão exploradas
questões atuais quanto a avaliação e gestão dos
riscos químicos, o que permitirá dar respostas que
auxiliem os decisores políticos a proteger a saúde
humana.
Os decisores políticos, stakeholders e cientistas
colaborarão de forma próxima no sentido de moldar
a direção estratégica das atividades da Iniciativa
HBM4EU. Esta abordagem colaborativa e transparen
te assegurará que a nossa investigação gere conheci
mentos úteis para lidar com preocupações sociais
reais.
O conhecimento será transmitido, de forma ativa e
eficaz, aos decisores políticos, para que estes possam
desenvolver medidas políticas eficazes e direciona das, no sentido de reduzir a exposição humana a
substâncias químicas e avaliar a eficácia das políticas
existentes.

-

Uma Plataforma de
Biomonitorização Humana

Exposição a substâncias
químicas e saúde

Um dos principais obstáculos a uma avaliação e gestão
adequadas dos riscos químicos para a saúde é a atual
falta de informação harmonizada a nível europeu no que
diz respeito à exposição dos cidadãos a substâncias
químicas.
A biomonitorização humana sustenta a avaliação da
exposição humana a substâncias químicas mediante a
medição dessas mesmas substâncias e dos seus
metabolitos ou marcadores de efeitos subsequentes
sobre a saúde nos fluidos ou tecidos do organismo.
A Iniciativa HBM4EU recorrerá a exemplos de excelência
científica existentes e desenvolverá competências para
estabelecer uma Plataforma Europeia de Biomonitori zação Humana, a qual terá como objetivo harmonizar as
atividades de biomonitorização humana nos 28 países
parceiros desta iniciativa.
Esta plataforma fornecerá dados comparáveis, a nível
europeu, acerca da exposição humana a substâncias
químicas e misturas de substâncias químicas, os quais
servirão de base científica para a definição de políticas
destinadas a melhorar a segurança química.

Relativamente a muitas substâncias químicas, os
impactos sobre a saúde associados à exposição ainda
não são totalmente compreendidos. Os efeitos da
exposição humana a misturas de substâncias químicas e
substâncias emergentes são também pouco conheci dos. Ao abrigo da Iniciativa HBM4EU, proceder-se-á à
combinação de informação sobre a saúde e os resulta dos da biomonitorização humana, no sentido de
aprofundar o nosso conhecimento quanto à associação
exposição-resposta.
Iremos avaliar os potenciais impactos da exposição a
substâncias químicas sobre a saúde em diferentes
grupos etários e em ambos os sexos, e exploraremos o
impacto de diferentes fatores, nomeadamente o
estatuto socioeconómico, o estilo de vida, o regime
alimentar e as condições ambientais.
Pretendemos ainda Investigar os efeitos da exposição a
misturas de substâncias químicas, recorrendo a tecnolo gias de ponta para procurar substâncias emergentes em
matrizes humanas que possam servir de alerta precoce
para eventuais problemas futuros.

