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Bisfenóis

1    Os estudos alinhados da HBM4EU são um inquérito destinado a recolher amostras e dados de BMH tão harmonizados quanto possível a partir de estudos 
(nacionais) para obter dados atuais de exposição interna representativos da população/cidadãos europeus através de uma distribuição geográfica.

Este documento sobre políticas resume os efeitos 
adversos dos bisfenóis na saúde humana, as suas 
principais vias de exposição para os seres humanos e 

a forma como a biomonitorização humana dos bisfenóis 
pode ser útil no desenvolvimento da política da UE. 

PRINCIPAIS MENSAGENS

• A HBM4EU gerou dados de biomonitorização humana (BMH) 
à escala da UE sobre bisfenóis, tanto através da recolha 
de dados de diferentes estudos como da geração de novos 
dados em 11 países que representam as quatro regiões 
europeias (Norte, Este, Sul e Oeste). Esta é, de longe, a maior 
recolha de dados de BMH sobre o bisfenol A (BPA) e os seus 
substituintes bisfenol S (BPS) e bisfenol F (BPF) na Europa.

• O BPA é omnipresente no ambiente, estando todos os seres 
humanos adultos, em toda a Europa, expostos a níveis, pelo 
menos, baixos. O BPS e o BPF, utilizados como substitutos, 
são detetados em 50 % dos adultos analisados no âmbito da 
HBM4EU.

• Os níveis de exposição ao BPA são superiores aos níveis de 
exposição aos substituintes BPF e BPS em toda a Europa. 
A zona norte está globalmente menos exposta a estes 
bisfenóis do que as outras zonas.

• O risco decorrente da exposição profissional não deve 
ser ignorado (foi identificado um risco potencial para os 
trabalhadores, especialmente em cenários industriais com 
níveis de exposição ao BPA 10 a 20 vezes superiores às 
exposições de fundo).

• Com base em estudos anteriores e na modelização da via 
de exposição, a principal via de exposição humana parece 
ser através da alimentação, onde os bisfenóis podem 
ter migrado para os alimentos ou bebidas a partir de 
recipientes para alimentos, embalagens ou biberões. 

• Os estudos de modelização da HBM4EU sobre 
toxicocinética e distribuição nos tecidos (incluindo o feto), 
as vias de resultados adversos e os biomarcadores de 
efeito reforçam a preocupação de que a exposição interna 
ao BPA, ao BPS e ao BPF e a outros bisfenóis pode estar 
associada a uma série de resultados para a saúde humana 
e para o ambiente. Em oito de dez locais de amostragem, 
pelo menos 5 % dos adultos europeus (20-39 anos) dos 
estudos alinhados da HBM4EU1 excederam o HBM-GV de 
1 µg/l para o BPS, especialmente no sul da Europa. 

• A preocupação da sociedade em relação aos produtos 
químicos desreguladores endócrinos está fortemente 
ligada aos bisfenóis e às campanhas de regulação do BPA 
em particular.

 CONTEXTO: HBM4EU

A Iniciativa Europeia de Biomonitorização Humana, HBM4EU, 
que decorre entre 2017 e junho de 2022, é um esforço 
conjunto de 28 países, da Agência Europeia do Ambiente 
e da Comissão Europeia, e cofinanciada ao abrigo do 
Horizonte 2020. O principal objetivo da iniciativa é coordenar e 
promover a biomonitorização humana na Europa. A HBM4EU 
forneceu uma abundância de provas da exposição real dos 
cidadãos a produtos químicos e dos seus possíveis efeitos 
na saúde. A biomonitorização humana permite-nos medir 

a nossa exposição a produtos químicos, medindo as próprias 
substâncias, os seus metabolitos ou marcadores de efeitos 
subsequentes para a saúde em fluidos ou tecidos corporais. As 
informações sobre a exposição humana podem ser associadas a 
dados sobre fontes e inquéritos epidemiológicos para informar 
a investigação, a prevenção e a política, com o objetivo de 
colmatar lacunas de conhecimento e promover abordagens 
inovadoras. Se gostaria de ler mais sobre o projeto, visite o sítio 
Web da HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu
http://www.hbm4eu.eu
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RESULTADOS DA HBM4EU

O projeto HBM4EU produziu um documento de definição do 
âmbito atualizado para responder às principais questões de 
política e para discutir as investigações mais recentes. A fim de 
continuar a apoiar estudos de BMH atuais e futuros, a HBM4EU 
desenvolveu uma variedade de materiais de base disponíveis ao 
público para uma abordagem harmonizada do planeamento de 
estudos e da realização de estudos de BMH na Europa. Também 
produziu resultados significativos, tanto na exposição aos bisfenóis 
como nos efeitos para a saúde relacionados com estas exposições.

• A HBM4EU lançou as bases de uma plataforma europeia de 
BMH para monitorizar a exposição humana a produtos químicos 
prioritários (incluindo os bisfenóis) e os efeitos conexos na 
saúde de uma forma harmonizada e controlada em termos 
de qualidade. Foi implementado um programa de garantia da 
qualidade/controlo da qualidade para criar uma base de dados 
europeia de laboratórios candidatos que sejam igualmente 
qualificados para a análise de biomarcadores de exposição.

• O painel de bordo da HBM4EU apresenta 33 conjuntos 
de dados agregados de BMH de 8 países europeus com 
amostragem entre 2002 e 2015. Tal inclui uma lista de 
biomarcadores, matrizes e métodos analíticos adequados. A 
IPCHEM apresenta metadados de BMH para 44 conjuntos de 
dados sobre bisfenóis. 

• No âmbito dos estudos da HBM4EU, as concentrações de BPA, 
BPS e BPF foram medidas em amostras de urina obtidas em 

adultos com idades compreendidas entre os 20 e os 39 anos 
em 11 países europeus entre 2014 e 2021 (DK, IS, FI, PL, CZ, HR, 
PT, FR, CH, DE, LU), representando 2756 indivíduos.

• Foi desenvolvido e implementado um modelo toxicocinético 
baseado na fisiologia (PBTK) específico para associar os dados 
de BMH, a monitorização ambiental e a modelização da 
exposição externa, a fim de obter estimativas da ingestão de 
BPA, BPS e BPF a partir dos dados de BMH da HBM4EU. 

• Os estudos sobre vias de resultados adversos relativos aos 
substituintes do BPA, BPS e BPF sugeriram que estes compostos 
estão associados a efeitos na saúde, tais como doenças 
metabólicas e cancro.

• Foram desenvolvidos novos marcadores de efeito que associam 
o BPA a efeitos na saúde (por ex., comportamento) e foi 
demonstrado que têm valor acrescentado em estudos em seres 
humanos, aumentando a suficiência de prova para uma relação 
causal entre a exposição e os resultados adversos para a saúde.

• Também foram realizados estudos de misturas na HBM4EU que 
são relevantes para a família de compostos bisfenol.

• Foram obtidos valores de orientação para a biomonitorização 
humana (HBM-GV) para o BPA e o BPS, e foi elaborado um dossiê 
de substâncias sobre o BPF. O valor de orientação com base na 
saúde para o BPA foi revisto na sequência do recente projeto de 
parecer da EFSA sobre a DDT (ver resposta à pergunta 7).

EXPOSIÇÃO E EFEITOS NA SAÚDE

Com base nos dados disponíveis dos estudos de biomonitorização 
humana, a população adulta (20-39 anos) analisada no âmbito da 
HBM4EU está continuamente exposta ao BPA e encontra-se em 
risco de exposição interna. 

Um número de outros bisfenóis está agora a ser utilizado em 
quantidades crescentes, resultando em níveis crescentes de 
exposição a estas substâncias. Por exemplo, foram comunicadas 
concentrações elevadas de BPF e BPS em amostras de adultos dos 
estudos alinhados da HBM4EU. 

Importar referir que a maioria das informações disponíveis sobre 
a exposição humana aos bisfenóis é obtida a partir de estudos 
que investigam o BPA, havendo até à data relativamente poucos 
estudos a investigar outros bisfenóis. O BPA está a tornar-se cada 
vez mais restrito e a ser substituído por outros bisfenóis. 

O BPA é um desregulador endócrino, afetando assim a saúde 
humana. Foi indicado que o BPA provoca uma série de efeitos de 
desregulação endócrina que visam as hormonas esteroides, bem 
como as hormonas tiroideias. Outros bisfenóis, incluindo o BPF, 
o BPS, o BPAF, o BPZ, o BPE e o BPB também são suspeitos de 
serem produtos químicos desreguladores endócrinos. Os estudos 
na HBM4EU forneceram apoio adicional quanto à toxicidade dos 
substituintes do BPA, em especial no que diz respeito à exposição 
fetal e a resultados como a obesidade e o cancro. 

A HBM4EU produziu um infográfico com uma panorâmica geral 
das principais fontes de exposição (ambiental, profissional, do 
consumidor), vias de exposição (oral, inalação, cutânea) e efeitos do 
BPA na saúde (Figura 1).

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Figura 1. Panorâmica geral das fontes de exposição, das vias de exposição e dos efeitos na saúde associados aos bisfenóis

Onde é possível encontrá-los?

Os bisfenóis podem estar presentes 
em plásticos identifi cados com os 
seguintes pictogramas:

Possíveis fontes de 
exposição

Como podem os 
bisfenóis entrar no 
corpo humano?

Como é que os bisfenóis podem afetar a 
sua saúde?

Exposição 
profi ssional (caixas 
que manuseiam 
recibos)

Produtos têxteis

Artigos de plástico 
para serviço de 
mesa

Equipamento de 
segurança

Ar e poeiras 
contaminados

Exposição 
profi ssional 
(fabrico de BPA)

Baixo peso à 
nascença

Infertilidade

Nota: as informações apresentadas 
referem-se sobretudo ao bisfenol A (BPA). 
Contudo, suspeita-se que os bisfenóis F, M 
e S têm muitos dos efeitos adversos para a 
saúde do BPA.

Obesidade 
e doença 
metabólica

Risco de cancro 
relacionado com 
hormonas (BPA)

Doenças 
cardiovasculares 
(BPA)

Efeitos sobre o 
desenvolvimento 
imunológico

Efeitos sobre o 
desenvolvimento 
neurológico (BPA)

Por ingestão

A alimentação 
constitui a 
principal fonte de 
exposição (BPA)

Por absorção cutânea

Por inalação

Latas

Brinquedos

Material dentário

POLICARBONATO OUTRO

POLICARBONATO OUTRO

POLICARBONATO OUTROPOLICARBONATO OUTRO

CONTRIBUTO PARA OS PROCESSOS POLÍTICOS 
E MEDIDAS POLÍTICAS RELEVANTES

Durante a última década, foram tomadas diferentes medidas para 
regulamentar os bisfenóis, prevendo-se a adoção de regulamentação 
adicional nos próximos anos. Os resultados da HBM4EU contribuíram 
para as consultas sobre a estratégia para a sustentabilidade dos 
produtos químicos, o plano de ação para a poluição zero, bem como 
as consultas da EFSA. Estes estão disponíveis na secção «Science to 
Policy» (da Ciência à Política) da HBM4EU.

A nível da UE, foram introduzidas várias medidas políticas para abordar 
a exposição humana aos bisfenóis. Estas abrangem i) a aplicação de 
legislação mais vasta em matéria de produtos químicos; ii) produtos 
de consumo (por ex., brinquedos, dispositivos médicos); iii) exposição 
profissional e iv) ambiente (por ex., emissões para a atmosfera e a água).  

A ECHA identificou o BPA como uma substância que suscita elevada 
preocupação (SVHC) ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos 
químicos (REACH) devido a potenciais efeitos de desregulação 
endócrina (DE) para a saúde humana e o ambiente. 

Desde 2016, o BPA tem sido restringido ao abrigo do REACH para 
utilização em papel térmico (com efeitos a partir de 2020) – limite 
de migração de ≤ 0,02 %. O BPA também é proibido em vernizes 
ou revestimentos aplicados a materiais e objetos para utilização em 
embalagens para produtos alimentares para crianças (por ex., fórmulas 
para lactentes, alimentos para bebés), nos termos do Regulamento 
(UE) 2018/213. 

Foram tomadas medidas adicionais em vários países. Por exemplo, 
a França proibiu o BPA em todos os materiais que entram em 
contacto com os alimentos (Lei francesa n.º 2012-1442), outros países 
(Dinamarca, Bélgica e Suécia), proibiram-no nos materiais destinados a 
crianças com menos de 3 anos.

Na sua reavaliação de 2015 da exposição e toxicidade do BPA, a EFSA 
utilizou uma metodologia mais aperfeiçoada e novos dados, revendo 
a DDT-t para o BPA de 50 para 4 μg/kg de peso corporal/dia. Mais 
recentemente, em dezembro de 2021, a EFSA publicou um projeto de 
parecer que propõe a redução da dose diária tolerável (DDT) de BPA 
de 4 μg/kg de peso corporal/dia para 0,04 ng/kg de peso corporal/dia. 
Trata-se de uma diminuição de cinco ordens de grandeza em relação 
ao valor anterior estabelecido em 2015. 

As autoridades alemãs estão a investigar os potenciais riscos do BPA 
e de outros bisfenóis semelhantes para o ambiente. Espera-se que 
apresentem a sua proposta de restrição à ECHA em abril de 2022.

Em 2020, o Comité de Avaliação dos Riscos da ECHA adotou a 
classificação harmonizada do BPS como H360FD. Existe uma proposta 
de classificação harmonizada do BPAF como H360F.

Em 2022, a ECHA e os Estados-Membros avaliaram um grupo de 
148 bisfenóis e recomendaram a necessidade de restrição de mais de 
30 bisfenóis devido aos seus potenciais efeitos hormonais ou tóxicos 
para a reprodução. 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fac9dc-94e7-a81c-fed5-1c5008a1c1bc
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f521dfe-58a2-b45a-fcb4-39de06a98643
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
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PERGUNTAS DE POLÍTICA

1 Qual é a atual exposição da população 
da UE ao BPA, ao BPS e ao BPF?

Os estudos alinhados da HBM4EU mostram que os níveis 
médios de BPA na urina continuam a ser pronunciados em 
todas as regiões europeias, entre 0,55 e 2,35 µg/g de creatinina e 
valores de P95 entre 2,41 e 12,19 µg/g de creatinina em adultos de 
11 países em toda a Europa. 

Os valores de P50 e P95 das concentrações de BPS na urina estão 
no intervalo de 0,06 – 0,34 µg/g de creatinina (4 estudos têm um 
valor de P50 < limite de deteção: 0,01, 0,09 e 0,05 µg/l) e 0,39 – 
8,77 µg/g de creatinina, respetivamente. Os valores de P50 e P95 das 
concentrações de BPF na urina estão no intervalo de 0,10 – 0,72 µg/g 
de creatinina (3 estudos têm um valor de P50 < limite de deteção: 
0,03, e 0,15 µg/l) e 0,56 – 17,03 µg/g de creatinina, respetivamente. 
Os níveis médios de substitutos de BPA (BPS e BPF) na urina 
estão a aumentar em alguns países europeus (em comparação 
com o DEMOCOPHES), o que desencadeia uma preocupação 
crescente em relação à exposição ao BPS e ao BPF na Europa.

2 Os diferentes controlos regulamentares 
em toda a UE relativos ao BPA 
conduzem a diferentes exposições?

Desde 2011, foram tomadas diferentes medidas para limitar a 
exposição da população ao BPA a nível europeu. Foi proibido em 
biberões em toda a Europa (Diretiva 2011/8/UE da Comissão) 
e, desde 2018, foi ainda mais restringida a utilização em certos 
materiais que entram em contacto com os alimentos. A comparação 
dos resultados de diferentes estudos alinhados da HBM4EU nas 
quatro áreas geográficas europeias (Norte, Este, Sul e Oeste) 
revelou que os níveis de exposição ao BPA são superiores aos níveis 
de exposição dos substituintes (BPF e BPS) em toda a Europa. A 
zona norte está globalmente menos exposta aos bisfenóis do que 
as outras zonas. Quando os dados da HBM4EU são comparados 
com os dados do DEMOCOPHES, podem observar-se algumas 
alterações (por ex., uma diminuição do BPA na Dinamarca e um 
aumento na Polónia e no Luxemburgo e, no que respeita ao BPS, 
um aumento na Chéquia), mas não é claro nesta fase se isto está 
relacionado com diferenças na regulamentação.

3 Os níveis de exposição aos bisfenóis são 
preocupantes para a saúde?

Os níveis de exposição ao BPA medidos na população adulta 
a partir dos estudos alinhados da HBM4EU estão abaixo dos 
valores estabelecidos na orientação de biomonitorização 
humana com base na dose diária tolerável temporária (DDT-t) 
de 4 µg/kg de peso corporal/dia. Se a nova proposta da EFSA 
relativa à DDT for considerada, todos os valores medidos 
excedem largamente o valor de orientação de BMH que pode 
ser obtido a partir da nova DDT.

Em oito de dez locais de amostragem, pelo menos 5 % dos 
adultos europeus (20-39 anos) dos estudos alinhados da 
HBM4EU excederam o HBM-GV de 1 µg/l para o BPS. Os 
estudos mais afetados foram realizados no sul da Europa. 

Um estudo de caso de coortes da HBM4EU associou a exposição 
infantil ao BPA a um potencial biomarcador de efeito, o fator 
neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), e uma via de resultados 
adversos que leva a alterações comportamentais e cognitivas.

Uma vez que os estudos alinhados indicaram a coexposição ao 
BPA e aos seus substituintes BPS e BPF, devem considerar-se 
estudos de misturas, em especial porque os substituintes do BPA 
parecem apresentar efeitos semelhantes ao BPA e estar associados 
a AOP semelhantes.
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4 A exposição profissional dos caixas 
constitui um problema de saúde? 

A presença de BPA no papel térmico representa uma ameaça 
sobretudo para os caixas, que estão em contacto constante com 
o material. O BPA foi restringido à utilização em papel térmico 
em 2016, com entrada em vigor em 2020. Devido à exposição 
ambiental de fundo, não foi possível obter um HBM-GV para 
os trabalhadores. Uma revisão sistemática da HBM4EU sobre a 
biomonitorização da exposição ao BPA, ao BPS e ao BPF (Bousoumah 
et al. 2021) recuperou 30 estudos sobre a biomonitorização humana 
no trabalho do BPA e apenas 4 e 2 publicações sobre o BPS e o BPF, 
respetivamente. Tendo em conta as atuais políticas conducentes 
à substituição do BPA por substâncias análogas, é necessária uma 
investigação da exposição profissional a estes compostos, incluindo 
o BPS e o BPF. Tal incluiria estudar o trabalho dos caixas em que o 
BPS pode ter substituído o BPA.

Os dados recolhidos no âmbito do projeto indicam que o risco de 
exposição profissional não deve ser ignorado (foi identificado um 
risco potencial para os trabalhadores, especialmente em cenários 
industriais com níveis de exposição ao BPA 10 a 20 vezes superiores 
às exposições de fundo), e que é necessário tomar medidas de 
proteção no que diz respeito à exposição ao BPS. 

5 Qual é a toxicidade dos substitutos do 
BPA? E são os atuais níveis de exposição 
preocupantes?

Utilizando ferramentas informáticas desenvolvidas no âmbito do 
projeto, foi possível destacar a obesidade como um dos principais 
potenciais parâmetros de saúde do BPS e associar o BPF a uma via 
de resultados adversos (AOP) para o cancro da tiroide. 

Os HBM-GV recomendados para o BPS baseiam-se em efeitos de 
desregulação endócrina para a saúde ocorridos em animais em 
doses muito baixas, tendo sido estabelecidos em 1 µg/l na HBM4EU 
com base em estudos de toxicidade animal para a glândula mamária 
e toxicidade para o desenvolvimento neurológico. 

6 Podemos encontrar provas dos efeitos 
de dose baixa em misturas?

Dois estudos de caso diferentes da HBM4EU referem-se aos efeitos 
de dose baixa em misturas. Um estudo de biomonitorização da 
coexposição aos bisfenóis (BPA e análogos) por consumidores de 
alimentos enlatados indica que os participantes com uma dieta rica 
em alimentos enlatados estavam mais expostos ao BPA, quando 
comparados com o grupo de controlo (Nadal et al. 2020). Uma 
avaliação do risco de misturas centrada na saúde reprodutiva 
masculina mostra que a exposição combinada aos bisfenóis e a 
outros produtos químicos está associada a uma diminuição da 
qualidade do sémen nos países ocidentais. 

7 Como pode a BMH ser utilizada na 
avaliação da dose diária tolerável 
(DDT) de BPA, tal como definido pela 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos (EFSA)?

A HBM4EU obteve um HBM-GV de 230 µg/l para a exposição 
ao BPA em adultos e de 135 µg/l para a exposição ao BPA 
em crianças (>3 anos) (Ougier et al. 2021). Este HBM-GV 
foi estabelecido numa concentração urinária de BPA total 
consistente com a DDT temporária (DDT-t) de 4 µg/kg de 
peso corporal/dia, tal como obtido pela EFSA em 2015. 
Recentemente, o Painel dos Materiais em Contacto com Géneros 
Alimentícios, das Enzimas e dos Auxiliares Tecnológicos (CEP) da 
EFSA publicou uma reavaliação da DDT-t, na qual esta deve 
ser reduzida de 4 μg/kg de peso corporal/dia para 0,04 ng/kg de 
peso corporal/dia de BPA total. Se esta nova DDT for confirmada, 
todas as amostras europeias medidas estarão acima da DDT. A 
HBM4EU recomendaria então que os valores de orientação para os 
substituintes do BPA fossem revistos e ajustados.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 É importante eliminar o BPA herdado 
dos ciclos de materiais (ou seja, 
resíduos de rolos de papel térmico) ao 
implementar uma economia circular, a 
fim de proteger a saúde humana?

A HBM4EU está a preparar um relatório sobre produtos químicos 
específicos na economia circular, incluindo os bisfenóis. O 
relatório centrar-se-á no modo como a biomonitorização 
humana pode contribuir para a compreensão da exposição a 
produtos químicos através de fluxos de materiais secundários 
e da reciclagem. Esta questão será abordada através de cinco 
estudos de caso, três dos quais se centrarão nos bisfenóis – nos 
bens de consumo produzidos a partir de plástico reciclado, no 
papel reciclado e na exposição alimentar resultante da reutilização 
de lamas de depuração e de águas residuais em terras agrícolas. 

LACUNAS DE CONHECIMENTO 

A HBM4EU desenvolveu investigação de qualidade em apoio das 
questões políticas. No entanto, subsistem algumas lacunas de 
conhecimento.

É necessário um levantamento da substituição do BPA que inclua 
dados de biomonitorização humana sobre bisfenóis menos 
regulamentados, bem como a investigação da exposição humana e 
a avaliação da necessidade de regulamentação adicional. 

Uma vez que os bisfenóis são contaminantes de semivida curta, é 
importante reavaliar os protocolos de amostragem: as amostragens 
pontuais são suficientes para refletir a exposição ou devemos 
combinar várias amostras por indivíduo para diminuir os erros de 
variação da exposição?

É necessário explorar mais aprofundadamente os impactos dos 
bisfenóis na saúde (em especial, os substituintes), para apoiar a 
avaliação dos perigos e dos riscos, bem como avaliar o impacto das 
medidas regulamentares – as já em vigor e as futuras restrições 
mais amplas à exposição aos bisfenóis na população europeia. 

É igualmente necessário identificar biomarcadores de efeito 
adicionais associados à exposição aos bisfenóis (incluindo 
bioquímicos e epigenéticos) e determinar se esses marcadores de 
efeito são comuns a todos os compostos de bisfenol.

É urgente continuar a investigação da exposição a misturas de 
bisfenóis e aos seus efeitos na saúde.
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