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PFAS
Esta nota informativa resume os efeitos adversos das substâncias 
perfluoroalquiladas (PFAS) para a saúde humana, as suas principais 
vias de exposição para os seres humanos e a forma como a 
biomonitorização humana (HBM) das PFAS pode ser útil para o 
desenvolvimento da política da UE. 

As PFAS constituem um grande grupo de substâncias químicas 
artificiais amplamente utilizadas em inúmeras aplicações industriais 
e de consumo. Estas substâncias químicas são persistentes no 
ambiente e tendem a ser bioacumuláveis nas cadeias alimentares. Está 
comprovado que muitas PFAS são tóxicas para a saúde humana.

PRINCIPAIS MENSAGENS

• Os estudos alinhados da HBM4EU1 (2014-2021) geraram 
níveis de base da exposição interna a 12 PFAS para 
adolescentes europeus (1957 amostras; na faixa etária de 
12 a 18 anos). 

• Entre os adolescentes europeus testados, 14,26 % 
excedem o nível sérico interno de 6,9 µg/l de PFAS, o 
que corresponde ao valor de referência da EFSA2 para 
uma dose semanal admissível de 4,4 ng/kg. A excedência 
máxima dos estudos individuais foi de 23,8 %. Os valores 
medianos mais elevados são observados em estudos 
realizados na Europa do Norte e Ocidental.

• Os dados relativos às PFAS de 17 estudos HBM já podem 
ser consultados no painel europeu de HBM em linha. 

A exposição atual excede os valores de referência 
da EFSA aplicáveis às PFAS em alguns grupos da 
população da UE.

• Em geral, as concentrações de PFAS são mais elevadas 
nos homens, verificando-se que os participantes 
com um nível de habilitações mais elevado têm 
tendencialmente níveis de exposição mais elevados. 
Em alguns estudos, observaram-se níveis mais 
elevados de PFAS com o aumento da idade. 

• Com base nas recolhas de dados da HBM4EU, é 
possível inferir uma tendência decrescente para 
as concentrações de PFOA e PFOS, embora não se 
verifique o mesmo noutras PFAS.

CONTEXTO: HBM4EU

A Iniciativa Europeia de Biomonitorização Humana (HBM4EU), que 
decorre de 2017 a junho de 2022, consiste num esforço conjunto 
de 28 países, da Agência Europeia do Ambiente e da Comissão 
Europeia, sendo cofinanciada ao abrigo do Horizonte 2020. Tem 
como principal objetivo coordenar e promover a biomonitorização 
humana na Europa. A HBM4EU forneceu uma série de elementos 
de prova mais concretos da exposição real aos produtos 
químicos através da medição das próprias substâncias, dos seus 

metabolitos ou dos marcadores de efeitos subsequentes 
sobre a saúde nos fluidos ou tecidos corporais. As informações 
sobre a exposição humana podem ser associadas a dados 
sobre fontes e inquéritos epidemiológicos que sirvam de base 
à investigação, à prevenção e às políticas, visando colmatar as 
lacunas de conhecimento e promover abordagens inovadoras. 
Para obter mais informações sobre o projeto, consulte o sítio 
Web da HMB4EU.

1    Os estudos alinhados da HBM4EU consistem num inquérito destinado à recolha de amostras e dados HBM de forma tão harmonizada quanto possível a partir de estudos 

(nacionais), a fim de obter os atuais dados de exposição interna representativos para a população/os cidadãos europeus numa extensão geográfica.

2    EFSA: Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 



RESULTADOS DA HBM4EU

A HBM4EU lançou as bases de uma plataforma europeia HBM 
para monitorizar a exposição humana a produtos químicos 
prioritários (incluindo PFAS) e os efeitos conexos na saúde 
de forma harmonizada e com controlo de qualidade. Foi 
implementado um programa de garantia/controlo de qualidade, 
a fim de criar uma base de dados europeia de laboratórios 
candidatos igualmente qualificados para realizar a análise de 
biomarcadores de exposição.

No âmbito dos estudos alinhados da HBM4EU, os biomarcadores 
de exposição a 12 PFAS foram medidos em adolescentes (na 
faixa etária de 12 a 18 anos). Cerca de 14 % dos adolescentes 
europeus testados excedem o nível sérico interno de 6,9 µg/l 
de PFAS, o que corresponde ao valor de referência da EFSA para 
uma dose semanal admissível de 4,4 ng/kg. A excedência máxima 
dos estudos individuais foi de 23,8 %. Os valores medianos mais 
elevados são observados em estudos realizados na Europa do 
Norte e Ocidental.

No intuito de continuar a apoiar os estudos HBM atuais e futuros, 
a HBM4EU produziu vários materiais de base acessíveis ao 
público, orientados para uma abordagem harmonizada, que 
permitam o estudo do planeamento e da conduta na Europa, 
disponíveis para consulta na biblioteca em linha da HBM4EU. 
Foram desenvolvidos diferentes protocolos de investigação 
para analisar mais aprofundadamente os dados das 
PFAS, nomeadamente os níveis de exposição europeus, as 
distribuições de exposição, as comparações geográficas, os 
fatores determinantes da exposição, as associações de efeitos 

de exposição (IMC e metabolismo, maturação sexual, asma e 
alergia) e os biomarcadores de efeito de exposição, bem como 
uma análise da via do efeito para a saúde (maturação sexual 
e metabolismo) (Plano de análise estatística D10.10 para os 
estudos cofinanciados do WP8). Está prevista a publicação de mais 
resultados ao longo de 2022.

Foi criado um inventário de biomarcadores de efeito disponíveis 
para PFAS e novos biomarcadores, nomeadamente o colesterol 
e a adiponectina para os distúrbios metabólicos, as hormonas da 
tiroide para as perturbações do sistema endócrino, as hormonas 
reprodutoras e a kisspeptina para a infertilidade e a maturação 
sexual, bem como os marcadores imunitários e inflamatórios 
para a asma. Foram fornecidas informações mecanísticas e de 
sequência de acontecimentos adversos relevantes relacionadas 
com os efeitos sobre o metabolismo, os nascimentos e o sistema 
imunitário, a fim de colmatar as lacunas de conhecimento.  

A avaliação dos riscos da mistura de PFAS adota três 
abordagens para efeitos de comparação: a abordagem do fator 
de potência relativa (FPR), a abordagem do índice de perigo (IP) 
e a abordagem do valor da soma da Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos (EFSA). A avaliação dos riscos das 
misturas não se limita à avaliação de uma única substância, que 
é a normalmente aplicada e reflete mais a exposição real das 
pessoas. As três abordagens confirmaram a conclusão tirada no 
recente parecer científico da EFSA, que confirma um risco nas 
concentrações de exposição atuais.

EXPOSIÇÃO E EFEITOS PARA A SAÚDE

No caso da população em geral, os alimentos e o consumo de 
água potável contaminada são as principais vias de exposição 
às PFAS. No âmbito das recolhas de dados da HBM4EU, a 
dieta foi considerada um importante fator determinante da 
exposição às PFAS. Os níveis séricos mais elevados de PFNA 
e PFOS foram associados a um maior consumo de peixe 
e marisco (aumento dos níveis séricos em 20 % e 21 %, 
respetivamente) e a um maior consumo de ovos (aumento dos 
níveis séricos em 14 % e 11 %, respetivamente). Além disso, a 
maior exposição ao PFOS foi associada a um maior consumo 
de miudezas (aumento da exposição em 14 %) e ao consumo 

de alimentos locais (aumento da exposição em 40 %). No caso 
de outros produtos alimentares (carne, restauração rápida, 
água potável, leite), não foram encontradas associações a PFAS 
específicas ou foram encontradas apenas associações frágeis. 
A atribuição a uma determinada coorte, bem como o género e 
a educação, foram outros fatores determinantes da exposição 
nas recolhas de dados HBM4EU.

A figura 1 apresenta uma descrição geral das principais 
fontes de exposição, vias de exposição e efeitos para a saúde 
associados à exposição a PFAS.
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Figura 1. Descrição geral das fontes, das vias e dos efeitos para a saúde associados às PFAS
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Onde é possível encontrá-las?

As PFAS podem ser encontradas em produtos de consumo, como embalagens 
de alimentos e utensílios de cozinha, produtos de higiene pessoal, tais como 
champô, fi o dental, verniz para as unhas e maquilhagem para olhos, produtos 
de limpeza, estofos, couro e tapetes, bem como produtos para renovação da 
habitação, como tintas, vernizes, lubrifi cantes e vedantes. 
Podem ainda ser encontradas em água potável contaminada (perto de 
instalações fabris, instalações de tratamento de resíduos, centros de treino 
de bombeiros e militares e aeroportos) ou nos alimentos (peixe, carne, frutos 
e produtos à base de frutos, ovos, produtos hortícolas e produtos à base de 
produtos hortícolas) devido à contaminação dos solos).

Possíveis fontes de 
exposição

Como é que as PFAS podem 
entrar no seu organismo?

Como é que as PFAS podem afetar a sua saúde? Como pode reduzir a sua 
exposição a PFAS?

A UE tomou medidas para reduzir a exposição dos cidadãos às PFAS. Por exemplo, 
o PFOS, os seus sais e derivados, bem como o PFOA, os seus sais e compostos afi ns, 
estão proibidos ao abrigo do regulamento relativo a poluentes orgânicos persistentes. 
A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos estabeleceu um limite para 
o volume de quatro PFAS que podem ser consumidas com segurança em alimentos no 
período de uma semana. As restrições do Regulamento REACH da UE também foram 
adotadas para o PFHxS e as PFAS C9-C14 e entrarão em vigor nos próximos anos para 
várias utilizações. De igual modo, a Diretiva Água Potável estabelece valores-limite para 
as PFAS na água destinada ao consumo humano. Mais recentemente, a Estratégia para 
a Sustentabilidade dos Produtos Químicos estabeleceu um conjunto de medidas para 
regulamentar as PFAS enquanto grupo, incluindo a eliminação gradual da utilização de 
PFAS na UE, a menos que a sua utilização seja essencial.

Para obter mais informações sobre as PFAS, consulte a secção «Ficha 
Informativa da HBM4EU».

PFAS O QUE PRECISA DE SABER

Pó doméstico

Exposição profi ssional 
(fabrico de PFAS, bombeiros, 
enceramento de esquis, 
cromagem, etc.)

Produtos de 
consumo doméstico

Produtos de 
higiene pessoal

Leite materno

Água potável 
contaminada

Alimentos 
contaminados

Produtos de consumo 
alimentar

Se reside em zonas conhecidas por estarem 
contaminadas com PFAS ou nas suas proximidades:

Evite consumir frutos e vegetais cultivados 
em casa nestas zonas. Solicite às autoridades 
locais que avaliem os níveis de PFAS para 
confi rmar a ausência destas substâncias

Evite produtos de restauração rápida 
embrulhados em papel vegetal

Evite  produtos de restauração rápida 
vendidos em embalagens de cartão que 
contêm PFAS, como algumas caixas de piza

Solicite produtos sem PFAS se adquirir produtos 
suscetíveis de conter estas substâncias. Certifi que-
se de que os produtos não contêm quaisquer 
PFAS (e não apenas PFOS e PFOA)

Verifi que se um produto específi co contém ou não 
PFAS através de aplicações disponíveis em linha

Em vez de utensílios de cozinha 
antiaderentes, opte por materiais como a 
cerâmica, o aço inoxidável ou o ferro fundido

Evite pescar e consumir peixe capturado 
nestas zonas

Este projeto recebeu fi nanciamento do programa de investiga-
ção e inovação Horizonte 2020 da União Europeia, ao abrigo da 
convenção de subvenção n.º 733032.

Evite  a utilização de sprays 
impermeabilizantes não necessários no 
vestuário e no calçado

Siga os conselhos das autoridades no que 
respeita à utilização da água

Por absorção dérmica

Por ingestão

Por inalação

Efeitos na 
reprodução e 
na fertilidade

Doença da tiroide

Aumento dos níveis 
de colesterol

Imunotoxicidade

Cancro dos rins e 
dos testículos

Efeitos tóxicos no 
desenvolvimento

Lesão hepática

CONTRIBUTO PARA OS PROCESSOS POLÍTICOS E 
MEDIDAS POLÍTICAS PERTINENTES

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 para as consultas da 
ECHA e da EFSA. Podem ser consultados na secção Ciência para a 
Política da HBM4EU.

Várias PFAS, tais como o PFOA, o HFPO-DA, o PFBS, o PFNA, o PFDA, 
o PFTeDA, o PFTrDA, o PFU(n)DA e o PFHxS, estão incluídas na 
lista de substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) ao 
abrigo do Regulamento REACH devido às suas propriedades PBT 
ou mPmB3. Algumas PFAS são classificadas e rotuladas de forma 
harmonizada a nível da UE, ao abrigo do Regulamento CRE, como 
tóxicas para a reprodução e o fígado e como agentes cancerígenos 
suspeitos. 

Tendo em conta as sérias preocupações relacionadas com a 
utilização generalizada e a contaminação com PFAS, foi proposto 
um conjunto de ações para enquadrar as PFAS numa 

abordagem de grupo, nos termos da legislação relativa 
à água, aos produtos sustentáveis, aos alimentos, às 
emissões industriais e aos resíduos, na Estratégia Europeia 
para a Sustentabilidade dos Produtos Químicos e no 
documento relativo às PFAS que a acompanha. PFAS específicas 
são regulamentadas por vários atos legislativos e atividades de 
controlo cruzado, que abrangem: i) a aplicação de convenções, 
ações e acordos internacionais e de legislação mais ampla em 
matéria de produtos químicos; ii) os produtos de consumo; iii) a 
exposição profissional e iv) o ambiente (por exemplo, emissões 
para a atmosfera e para a água). Estes regulamentos devem ser 
adaptados e reforçados.

Está prevista para 2023 uma restrição do REACH destinada a limitar 
os riscos para o ambiente e a saúde humana decorrentes do 
fabrico e da utilização de todas as substâncias perfluoroalquiladas 
(PFAS) para todos os fins, exceto as consideradas essenciais. 

3
3    PBT: persistente, bioacumulável e tóxico | mPmB: muito persistente e muito bioacumulável



QUESTÕES POLÍTICAS

1 Qual é a exposição atual da população da 
UE às PFAS e estas, se estiverem presentes, 
excedem os valores de referência baseados 
nos efeitos para a saúde4 (valores de 
referência HBM externos e internos)?

Os estudos alinhados da HBM4EU (2014-2021) geraram níveis de base das 
concentrações internas de PFAS para os adolescentes (na faixa etária de 12 
a 18 anos). Foram colhidas amostras em nove locais de amostragem (Noruega, 
Suécia, Eslováquia, Eslovénia, Grécia, Espanha, Alemanha, França e Bélgica). 

O indicador desenvolvido no âmbito da HBM4EU demonstra que a atual 
exposição interna dos adolescentes excede os valores de referência 
para a soma das quatro PFAS. O indicador, baseado em dados de exposição 
interna dos adolescentes europeus, revela que a exposição combinada dos 
adolescentes ao PFOS, ao PFOA, ao PFNA e ao PFHxS na UE excede o valor 
de referência baseado nos efeitos para a saúde da EFSA numa pequena 
parte dos participantes. As excedências observadas nos diferentes estudos e 
localizações variam entre 1,34 % e 23,78 % dos participantes com um grau de 
excedência (P95/6,9 μg/l) que varia entre 0,74 e 1,78. Os estudos realizados na 
Europa Ocidental e do Norte continham o maior número de adolescentes que 
excederam o valor de referência.

As concentrações medianas nos diferentes estudos europeus situam-se no 
mesmo intervalo; por exemplo, os valores P50 para o PFOA variam entre 0,76 e 
4,8 µg/l, os níveis de PFNA entre 0,28 e 0,86 µg/l e os de PfHxS entre 0,18 e 1,61 
µg/l. O PFOS continua a ser o congénere dominante, enquanto os valores 
P50 variam entre 1,67 µg/l e 8,06 µg/l. Estes níveis corroboram os referidos no 
recente parecer da EFSA sobre os riscos para a saúde humana relacionados com 
a presença de substâncias perfluoroalquiladas nos alimentos.

2 A exposição resulta da dieta, da exposição 
dos consumidores, da profissão ou da 
contaminação ambiental?

No que diz respeito aos fatores determinantes da exposição nas recolhas de 
dados da HBM4EU, para além da coorte, do género e da educação, a dieta foi 
um importante fator determinante das PFAS. Os níveis séricos mais elevados 
de PFNA e PFOS foram associados a um maior consumo de peixe e marisco 
(aumento dos níveis séricos em 20 % e 21 %, respetivamente) e a um maior 
consumo de ovos (aumento dos níveis séricos em 14 % e 11 %, respetivamente). 
Além disso, a maior exposição ao PFOS foi associada a um maior consumo de 
miudezas (aumento da exposição em 14 %) e ao consumo de alimentos locais 
(aumento da exposição em 40 %). No caso de outros produtos alimentares 
(carne, restauração rápida, água potável, leite), não foram encontradas 
associações a PFAS específicas ou foram encontradas apenas associações 
frágeis. 

No que diz respeito à exposição profissional, foi realizado um estudo com vista 
a investigar a exposição às PFAS em instalações de cromagem. No total, são 
analisadas 155 amostras de plasma dos trabalhadores de cinco estudos. Os 
resultados estarão disponíveis antes de junho de 2022.

3 Que zonas e compartimentos ambientais na 
Europa estão contaminados com PFAS?

As PFAS acumulam-se no ambiente e verificou-se que contaminam as águas 
superficiais e subterrâneas e a água potável, acumulando-se nas plantas. As 
instalações de produção de PFAS, as zonas de formação de combate a 
incêndios, os aeroportos e as instalações de eliminação de resíduos, 
bem como as instalações de tratamento de esgotos, podem originar a 
contaminação do ambiente, o que, por sua vez, conduz à exposição das 
pessoas que vivem nessas zonas. Atualmente, existem vários pontos críticos 
conhecidos em diferentes países (por exemplo, na Alemanha, na Suécia, na 
Itália, em Espanha, nos Países Baixos, na Bélgica, na Dinamarca e na Áustria), o 
que leva a crer que existem na maioria dos países europeus. A HBM4EU está 
a elaborar um documento de orientação sobre as formas de lidar com 
a biomonitorização humana, a avaliação dos riscos para a saúde e a 
comunicação dos riscos nos pontos críticos (de PFAS).

4    No caso das substâncias que excedem os valores de referência baseados na saúde, não se podem excluir efeitos para a saúde.
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4 É possível observar diferenças nos perfis das 
PFAS em diversos grupos populacionais e 
períodos de tempo?

É possível observar diferenças geográficas na exposição interna nos estudos 
alinhados da HBM4EU para o PFOS, o PFOA, o PFNA, o PFHxS e respetiva 
soma. Os valores medianos mais elevados são observados em estudos 
realizados na Europa do Norte e Ocidental.

Para estudar as diferenças nos perfis das PFAS em diferentes períodos de 
tempo, é necessária uma análise dos estudos de tendências temporais, 
que por enquanto não estão disponíveis na Europa. Por ora, os dados 
sobre as tendências temporais para a soma Σ(PFOA + PFNA + PFHxS + PFOS) 
estão disponíveis apenas para a Alemanha. Ao comparar os níveis de PFAS 
nas amostras de plasma de jovens adultos do banco de espécimes 
ambientais da Alemanha no período de 2007 a 2019, é possível observar 
uma clara diminuição. Em 2007, o valor (P50) máximo P95 para a soma das 
quatro PFAS foi de 28,87 (13,82) µg/l, enquanto em 2019 foi de apenas 8,28 
(4,59) µg/l. Os dados de dois estudos realizados em Viena, na Áustria, em 
que participaram mães e filhos, também demonstraram uma diminuição nos 
valores P50 para a soma das quatro PFAS, de 4,3 µg/l, em 2010, para 2,2 µg/l 
em 2019.

Estão igualmente disponíveis conjuntos de dados para PFAS específicas 
noutros países: na Noruega, na Alemanha, na Bélgica, em Espanha, na 
Eslováquia, na Dinamarca e na Chéquia.

5 Quais são os níveis de PFAS e os efeitos para a 
saúde dos grupos populacionais vulneráveis?

As análises dos dados epidemiológicos dos estudos de coortes realizados no 
âmbito do consórcio da HBM4EU revelam associações de níveis mais elevados 
de PFAS maternos a uma maior propensão para infeções nas crianças até 
aos quatro anos e a uma maior frequência de utilização de antibióticos até 
à adolescência. Nos rapazes com nove anos de idade, foram encontradas 
associações a um perfil de risco cardiovascular deteriorado com base num 
perfil lipídico e de colesterol mais elevado, em valores superiores de glicemia 
em jejum, IMC e tensão arterial e num peso corporal, numa pontuação de 
IMC e numa circunferência da cintura mais elevados. A mistura de PFAS foi 
associada a um aumento dos níveis de triglicéridos e insulina, a uma 
diminuição do colesterol HDL e a uma interação modesta de hormonas 
endógenas. Além disso, a exposição pré-natal a PFAS pode estar associada 
a disfunções reprodutivas, tais como a pré-eclâmpsia e a hipertensão na 
gravidez, atrasos da menarca e menstruação/duração anormal, a redução do 
peso e do comprimento à nascença, a alteração da duração gestacional e a 
diminuição da qualidade do sémen e da contagem de espermatozoides. Um 
estudo revelou correlações com a distância anogenital nas raparigas e um risco 
de paralisia cerebral nos rapazes.

6 Existem diferenças na exposição da 
população da UE a PFAS regulamentadas 
e não regulamentadas? As restrições 
conduziram a uma redução da exposição?

Até à data, o PFOS e o PFOA continuam a ser as substâncias que se 
encontram em concentrações mais elevadas no sangue a nível europeu, 
embora também sejam detetados outros compostos de PFAS em muitas 
amostras humanas. Os compostos alternativos de PFAS apresentam níveis 
de exposição mais baixos em comparação com os compostos de PFAS 
regulamentadas. No entanto, devido a uma grande proporção de compostos 
alternativos de PFAS não detetados e a uma grande diferença nos valores 
absolutos do limite de quantificação (LQ) obtidos nos vários estudos, 
afigura-se necessário diminuir o LQ na análise química. Os indicadores 
HBM mostram os níveis HBM para as PFAS regulamentadas e ainda não 
regulamentadas.

O parecer da EFSA sobre o PFOS e o PFOA nos alimentos indica que, de 
um modo geral, após 2000, as concentrações no soro/plasma de PFOS, 
de PFOA e, em alguns estudos, de PFHxS, diminuíram, enquanto as 
concentrações de PFNA, de PFDA e de PFUnDA aumentaram.
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7 A restrição do PFOS de acordo com o 
regulamento relativo aos POP resultou 
numa redução da exposição?

A avaliação da eficácia no âmbito da Convenção de Estocolmo 
concluiu que os níveis de PFOS parecem estar a diminuir 
gradualmente. As recolhas de dados da HBM4EU também 
revelam uma diminuição das PFAS no período de observação. 

8 Qual é o impacto de uma decisão pendente 
da ECHA de 2016 para restringir o fabrico, a 
comercialização e a utilização do PFOA ao 
abrigo do REACH?

Embora em alguns países da UE tenham sido descritas tendências 
de diminuição do PFOA ao longo do tempo, os estudos alinhados 
da HBM4EU ainda revelam que uma pequena parte dos 
adolescentes na Europa excede os valores de referência 
para o PFOA e que são detetadas PFAS de substituição. É de 
extrema importância evitar substituições indesejáveis.

LACUNAS DE CONHECIMENTO

Estão disponíveis dados sobre os impactos das diferentes PFAS 
na saúde, no que diz respeito a um número comparativamente 
reduzido destas substâncias, existindo uma investigação 
mais aprofundada, em especial, sobre o PFOS e o PFOA. São 
necessários dados HBM e relativos aos perigos para o 
ser humano, verificando-se também a existência de lacunas 
na maioria das 4 000 PFAS atualmente utilizadas, relacionadas 
com as utilizações, os padrões de exposição e a toxicidade.

Existe uma lacuna de dados em matéria de biomonitorização 
humana para as PFAS além dos abordados na avaliação 
dos riscos (especificamente os que são utilizados/formados 
em grandes volumes como resultado da substituição das PFAS 
com histórico). É necessário medir o teor total de flúor 
orgânico nos seres humanos, a fim de avaliar a magnitude 
da contribuição até agora desconhecida ou ainda não 
determinável das PFAS nos seres humanos. Além disso, podem 
ser utilizados métodos analíticos não visados para identificar 
novas substâncias relevantes.

Para apoiar o agrupamento científico das PFAS, é necessária 
uma melhor compreensão dos modos de ação das diferentes 
PFAS. Um estudo mais aprofundado das potências relativas 
das PFAS para a avaliação dos riscos das misturas seria uma 
mais-valia. 

De igual modo, é necessário coordenar melhor a 
regulamentação da UE em diferentes domínios, por 
exemplo, no que se refere aos alimentos e à água potável, bem 
como aos materiais destinados a entrar em contacto com os 
alimentos e a regulamentação ambiental, a fim de reforçar a 
gestão global dos riscos e evitar mais contaminações com PFAS.

A biomonitorização humana nos pontos críticos salienta 
a necessidade urgente de desenvolver PFAS que 
minimizem as medidas a todos os níveis, incluindo no 
que respeita ao corpo humano. Esta medida afigura-se 
essencial para garantir a proteção dos grupos vulneráveis, 
nomeadamente o das mulheres grávidas e lactantes nos 
pontos críticos.
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