
DESREGULADORES ENDÓCRINOS
AO LONGO  DO DIA

Ao longo do dia, estamos expostos a químicos que podem ter efeitos nocivos no nosso sistema hormonal 
(conhecidos como desreguladores endócrinos ou EDC). Inalamos essas substâncias, ingerimo-las ou absorvemo-las através da pele.

 Mesmo em quantidades extremamente pequenas, os EDC podem aumentar o risco de desencadear problemas de fertilidade, obesidade,
distúrbios neurológicos ou mesmo cancro. (1)

 
Veja aqui as múltiplas fontes de exposição a substâncias 

suspeitas de desregulação endócrina, ao longo do dia. 

Testes conduzidos entre 2013 
e  2018 revelaram que:

Em França, 2 em  16 
dentífricos branqueadores 

continham  triclosan ou
 poliparabenos:  

químicos associados
 a desregulação endócrina

19% das amostras de alimentos
- sobretudo frutas -

 testadas na Europa continham
um ou mais resíduos de pesticidas   

desreguladores endócrinos. 

 3 em  6 casacos de  criança 
testados na Noruega  continham PFOA, 
uma substância  associada ao cancro.

 Na Dinamarca, 
2 em  16  fones de ouvido 

  continham ftalatos- substâncias 
associadas a infertilidade.

 Na Noruega, 
ftalatos, bisfenol A e outros  desreguladores endócrinos
liberam-se de 9 em 11 
garrafas de água plásticas reenchíveis.

 50% dos bálsamos ( beauty balms) 
testados em Itália,   continham poliparabenos 
ou butilparabenos, suspeitos de contribuir para problemas
no desenvolvimento de fetos, entre outros.

 Na Dinamarca, 2  terços das  pastilhas
elásticas para crianças continham aditivos

 associados a problemas de desenvolvimento infantil.

 Um terço dos embrulhos  usados em 
take-away  testados  na UE continham 
compostos fluorados, um grupo supeito de 
causar desregulação endócrina.

 Na Noruega, nonilfenol etoxilato
foi encontrado em todos os 6 ursinhos de peluche testados.
Esta substância pode contribuir para cancro, 
problemas de fertilidade, diabetes do tipo II,
 obesidade e hiperatividade.

 8 em  14 latas  de refrigerantes 
 continham diferentes tipos de bisfenóis, incluindo 

bisfenol A ( no revestimento interior),  de acordo com 
 testes conduzidos  na Dinamarca.

 Na Dinamarca, 6 de 11  carrinhos de bebé 
 continham parafina clorada , suspeita de 

 desregulação endócrina.

 4 em 21 toalhitas para bebé testadas em França,
 continham parabenos, suspeitos de ser nocivos 
para a saúde reprodutiva. 

 Na Dinamarca, 4 em 12  comandos de jogos, 
continham ftalatos , parafinas cloradas e/ou
 retardadores de chama desreguladores endócrinos.

1  em 3 cremes anti-rugas 
continham  metil- propil e/ou etil -parabenos,

 conforme teste na Alemanha.

Ao longo do dia,  o ar e o pó  no interior das nossas casas, podem conter chumbo ,
retardadores de chama bromados, flalatos e pesticidas. 

Estes químicos podem ser provenientes dos móveis, equipamentos eletrónicos, carpetes, tintas, etc. (2)
 
 

A UE precisa remover os desreguladores endócrinos dos produtos do dia a dia.

Nenhum dos produtos testados 
 representará um perigo para a saúde, por
si só, mas o  efeito conjunto de todos os
produtos que nos rodeiam  contribui para
uma exposição acumulada preocupante. É
o chamado efeito cocktail.

A boa notícia é que em cada categoria de
produto os EDC podem ou não estar
presentes. Nem a marca nem o preço
parecem ser fatores decisivos, o que sugere
que é possível recorrer a alternativas mais
seguras sem um incremento muito
significativo nos custos.
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Para saber mais sobre o trabalho da BEUC  na área dos químicos,
visite o site: https://www.beuc.eu/safety/chemicals

Para saber mais sobre os diferentes químicos,  visite o site:
https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu
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