
Os PFAS (substâncias per e polifluoroalquil) estão entre os 
produtos químicos sintéticos mais onipresentes do 
mundo. Aproximadamente 98% dos americanos têm PFAS 
em seus corpos. As pessoas podem ser expostas a esses 
produtos químicos de muitas maneiras diferentes - através 
da água que bebem, dos produtos que usam, do ar que 
respiram e da comida que comem. Durante a gravidez, os 
PFAS podem passar da mãe para o feto através do cordão 
umbilical, e os bebês podem ser expostos através do leite 
materno ou de fórmula feita com água contaminada. 

Como os PFAS podem 
afetar sua saúde?

Saiba mais: www.pfas-exchange.org

Estudos científicos vincularam a exposição aos PFAS 
com:

Estudos em humanos

Estudos em animais

• Colesterol alto
• Colite ulcerosa
• Câncer (renal e de testículo)
• Pré-eclâmpsia
• Dano hepático
• Doença da tireóide
• Diminuição de resposta a vacinas
• Asma
• Fertilidade reduzida
• Baixo peso ao nascer

• Câncer (de fígado, pancreático e de testículo)
• Dano hepático
• Desenvolvimento tardio da glândula mamária
• Problemas de desenvolvimento
• Efeitos no desenvolvimento cerebral
• Efeitos no sistema imunológico
• Alterações nos níveis de colesterol
• Alterações nos hormônios da tireóide
• Baixo peso ao nascer

Suas fortes ligações químicas e estruturas únicas os 
tornam muito eficazes em repelir água e óleo, mesmo em 
altas temperaturas. Essas mesmas características também 
tornam os PFAS extremamente persistentes, o que 
significa que eles não se degradam no ambiente. Ainda 
mais preocupante é o fato de que alguns PFAS podem 
permanecer no corpo por anos e as pessoas continuam 
expostas aos produtos químicos. 

Devido a sua persistência e à exposição generalizada, os 
cientistas estão preocupados com os possíveis impactos à 
saúde. A maioria dos estudos em saúde analisou o PFOA e 
o PFOS, os dois PFAS mais comumente encontrados. No 
entanto, novas pesquisas sugerem que outros tipos de 
PFAS tem efeitos semelhantes na saúde.

Embora a ciência que estuda os efeitos destes tipos de 
substâncias na saúde ainda esteja evoluindo, os cientistas 
estão cada dia mais preocupados com exposições a baixas 
doses, pois continuam a encontrar efeitos na saúde em 
doses cada vez mais baixas. É necessário também que se 
pesquise mais sobre outros produtos químicos PFAS, em 
particular aqueles que as empresas desenvolveram para 
substituir o PFOA e o PFOS. Como as pessoas são expostas 
a múltiplos PFAS de várias fontes, os pesquisadores estão 
começando a investigar os efeitos de misturas de PFAS na 
saúde humana.

PFAS-REACH é um projeto de cinco anos financiado 
pelo Instituto Nacional de Ciências da Saúde 
Ambiental (INCSA) sob registro R01ES028311.

PFAS-PEASC é uma colaboração entre o Instituto Silent Spring, a 
Northeastern University, e a Michigan State University. Os parceiros 

de nossa comunidade incluem Testing for Pease, a Massachusetts 
Breast Cancer Coalition e o Community Action Works.


