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PARTE III - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este projecto desenvolveu-se em três etapas; numa primeira fase foi realizado 

um questionário sobre os hábitos de utilização de biberões. Paralelamente 

desenvolveu-se e validou-se o método para análise de bisfenol A. Por fim 

foram realizados vários ensaios de migração de bisfenol A a partir de biberões 

de plástico e com base nos valores obtidos foi feita uma estimativa do risco de 

exposição a este composto, numa população de crianças entre 0 e 6 meses. 

 

 

1. QUESTIONÁRIO 

 

O objectivo da realização do questionário foi conhecer os hábitos de utilização 

de biberões da população da zona de Lisboa. 

Um vez que são muitas as variáveis que influenciam a migração de bisfenol A a 

partir do policarbonato (Mountfort et al, 1997; Brede, Fjeldal e Herikstad, 2003; 

Sajiki e Yonekubo, 2004), é importante conhecer as condições de utilização 

dos biberões, nomeadamente a temperatura e o alimento, que vai contactar 

com o biberão.  

Foi realizado um questionário preliminar para identificar possíveis falhas e 

tornar o questionário mais completo e de fácil interpretação. Foram depois 

feitas algumas correcções e elaborado o questionário final (Anexo I). 

 

A idade média das crianças cujas mães responderam ao inquérito foi de 16 

meses (mínimo 3 meses e máximo 36 meses). 

 

Procedeu-se à análise estatística descritiva dos dados obtidos uma vez que o 

principal objectivo do questionário é servir de orientação para estabelecer as 

condições mais adequadas para realizar os ensaios de migração. 
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1.1. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

1.1.1. LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DOS BIBERÕES 

 

Existem vários estudos que referem que os processos de esterilização e de 

lavagem contribuem para a degradação do policarbonato (Mountfort et al, 1997; 

Brede, Fjeldal e Herikstad, 2003).  

 

No que diz respeito ao processo de lavagem utilizado nos biberões, verifica-se 

que a maioria das mães (45,2%) lava o biberão manualmente. Os processos de 

esterilização utilizados vêm representados na figura 5. 
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Figura 5 – Distribuição percentual dos métodos de esterilização aplicados pelas mães 

inquiridas (n = 42) 

 
A esterilização por fervura em água a 100ºC entre 10 a 30 minutos é o método 

mais utilizado (26%), seguido da esterilização em água a 100ºC por períodos 

inferiores a 10 minutos (17%), esterilização no micro-ondas (14%) e 

esterilização química (com líquido ou pastilhas esterilizantes) (12%). As mães 

que  dizem utilizar “outros métodos” na esterilização dos biberões (17%) 

referem a esterilização eléctrica, que consiste basicamente numa esterilização 

por vapor de água (100ºC) por períodos variáveis.  

No que diz respeito ao método de esterilização há ainda a referir que uma 

pequena percentagem (7%) esteriliza os biberões lavando-os na máquina de 
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lavar a loiça. Algumas mães (7%) referem apenas a lavagem manual com 

escovilhão, não fazendo nenhuma esterilização o que se explica pelo facto de 

neste caso se tratarem de crianças de mais idade (mais 30 meses) para as 

quais já não será imprescindível a esterilização do biberão. 

 

Com base nestes resultados, foi utilizado como processo de esterilização, em 

todos os ensaios realizados, água a ferver durante 10 minutos. Este é o 

procedimento referido na NE 14350-2 e é o indicado nas instruções de uso 

incluídas pelos fabricantes da maioria das marcas de biberões analisadas. 

 

1.1.2. ALIMENTOS ADMINISTRADOS COM BIBERÃO 

 

O leite em pó é o alimento para o qual o biberão é mais frequentemente 

utilizado, tendo sido referido por 34 das mães inquiridas, seguido da água ( 19 

das inquiridas). Apenas 7% das mães referiram utilizar o biberão para dar aos 

filhos sopas ou sumos (alimentos que podem ter características ácidas) estes  

resultados podem observar-se na figura 6. 
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Figura 6 – Distribuição em frequência absoluta das respostas obtidas no questionário relativas 

ao tipo de alimento administrado no biberão (n = 42). 

 

A norma europeia 13130 (EN 13130, 2000) define a água destilada ou de 

qualidade equivalente como simulador mais adequado para mimetizar o leite 

(incluindo leite em pó). Com base nas respostas obtidas no questionário foi 

esse o simulador usado na maioria dos ensaios de migração. 
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Foi também realizado um ensaio usando ácido acético 3% como simulador 

que, segundo a mesma norma, é indicado para mimetizar alimentos ácidos 

como os sumos e as sopas. 

 

 

1.1.3. TIPO DE BIBERÃO 

 

As respostas ao questionário evidenciam a importância que têm actualmente 

os biberões de plástico. A maioria das mães refere utilizar exclusivamente 

biberões de plástico (74%). Na maioria dos casos estamos a falar de biberões 

de policarbonato, uma vez que actualmente a generalidade dos biberões de 

plástico são fabricados neste polímero. 

Apenas 7% das mães inquiridas usam exclusivamente biberões de vidro, as 

restantes (19%) usam indiferentemente biberões de vidro ou de plástico como 

se pode ver na figura 7. 

Em média as mães que usam biberões de plástico têm entre 4 e 5 biberões e 

as que usam biberões de vidro têm entre 2 e 3 biberões. 

 

74%

7%19%

Vidro
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Uso os dois

 

 

Figura 7 – Distribuição percentual do tipo de biberão utilizado pelas mães inquiridas (n = 42) 

 

A maioria das mães inquiridas compra os biberões em farmácias (50%); 30% 

das mães adquire os biberões em lojas especializadas em artigos de 

puericultura e 20% em hipermercados. 
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Ao comprarem os biberões em farmácias as mães podem ter, pelo facto de as 

farmácias serem locais associados à saúde, sensação de que os biberões de 

plástico são totalmente inócuos, o que não é garantido.  

 

Das seis marcas referidas no questionário e que existem à venda em farmácias 

e hipermercados da grande Lisboa, a marca C é a mais utilizada (33,3%) 

seguida da marca A (23,8%); D (9,5%) e B (7,1%). As marcas E e F são as 

menos utilizadas (4,8% cada uma) tal como se observa na figura 8.  
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Figura 8 – Distribuição percentual das várias marcas de biberões utilizados pelas mães 

inquiridas (n = 42) 

 

 

1.1.4. HÁBITOS DE UTILIZAÇÃO DO BIBERÃO 

 

Tal como se observa na figura 9, a maioria das mães (54%)  utiliza o biberão 

apenas 2 vezes por dia, 36% usa-o entre 2 a 4 vezes por dia e apenas 10% o 

usa mais do que 4 vezes ao dia. 
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Figura 9 – Distribuição percentual do número de utilizações diárias do biberão (n = 42). 

  

Em bebés mais pequenos o número de utilizações diárias do biberão é maior, 

considerando que a idade média dos bebés deste estudo é de 16 meses é 

natural que na maioria dos casos o biberão só seja utilizado 2 vezes por dia.  

É no entanto de referir que 2 utilizações diárias do biberão é uma subestimativa 

do uso, que resulta do facto de os questionários terem sido aplicados a mães 

de bebés com idade média 16 meses. Nesta idade, uma vez que já se 

introduziram outros alimentos, nomeadamente alimento sólidos, a alimentação 

não é exclusivamente feita à base de leite, logo a utilização do biberão é 

menor. Em crianças mais pequenas dado que a alimentação é feita 

exclusivamente à base de leite obriga à utilização mais frequente do biberão. 

É de referir também que é nessas idades mais precoces, no período 

imediatamente após o nascimento, que os efeitos do bisfenol A podem ser 

mais graves. 

 

Considerando os biberões de plástico, em média a mãe possui entre 4 e 5 

biberões e usa o biberão 2 vezes por dia; o mesmo biberão é utilizado 

aproximadamente a cada dois dias. Assim ao fim de um ano o mesmo biberão 

(se não tiver sido inutilizado) será usado pelo menos 165 vezes. Este dado é 

importante uma vez que um maior número de utilizações favorece a 

degradação do policarbonato (Brede, Fjeldal e Herikstad, 2003).  

 

Há vários tipos de utilização do biberão que, por serem mais agressivos para o 

polímero, provocam uma maior migração de bisfenol A (utilização de 
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temperaturas excessivas por períodos relativamente longos). Entre os mais 

agressivos destaca-se a colocação dentro do biberão de água a ferver, que é 

usada para preparar alimentos, ou dos próprios alimentos já preparados mas 

ainda muito quentes (T ≥ 55ºC). O primeiro caso foi referido por 38% das mães 

e o segundo apenas por 4,8% (figura 10). Em qualquer destas situações pode 

haver migração indesejável de bisfenol A resultante da temperatura elevada a 

que o polímero é sujeito. 
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Figura 10 – Distribuição percentual dos processos de preparação de biberões referidos no 

questionário (n = 42). 

 

É de referir que 26,2% das mães aquecem os biberões no microondas (figura 

10) apesar da maioria dos fabricantes desaconselhar esta prática.  

 

O período de contacto entre o alimento e o policarbonato é também um factor 

que pode condicionar uma maior migração de bisfenol A. 

A maioria das mães demora no máximo 15 minutos a administrar alimentos 

pelo biberão (59,5%). 

Neste caso quanto mais demorado for o processo de alimentação maior a 

probabilidade de migração de bisfenol A para o alimento.  

 

É de considerar que o tempo de contacto entre o biberão e o alimento não é 

apenas o tempo que a mãe demora a administrar o biberão mas também o 

tempo que medeia desde a preparação até iniciar a administração. 
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Nomeadamente no caso de se preparar leite com água a ferver é necessário 

esperar que ele arrefeça até uma temperatura adequada antes de administrar o 

alimento.  
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Figura 11 – Distribuição percentual dos tempos de contacto entre o alimento e o biberão 

referidos no questionário (n=42). 

 

  

Naturalmente há maior probabilidade de migração de bisfenol A no caso das 

mães que demoram 15 a 30 minutos (19%) ou mais de 30 minutos (2,4%) 

relativamente aquelas que demoram menos de 15 minutos (59,5%)(figura 11). 

 

 

Uma percentagem baixa (2,4%) refere preparar vários biberões da manhã para 

serem administrados ao longo do dia (figura 11). Esta é uma prática 

particularmente preocupante devido ao elevado período de contacto entre o 

alimento e o policarbonato e à maior probabilidade de ocorrer migração de 

bisfenol A.  
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1.1.5. INUTILIZAÇÃO DO BIBERÃO 

 

Como se pode verificar na figura 12, o facto de o biberão estar baço dá o alerta 

à maioria das mães (57%) para o inutilizarem. No entanto mesmo antes deste 

sinal visível de deterioração do polímero pode já haver migração de bisfenol A. 
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Figura 12 – Distribuição percentual dos motivos referidos pelas mães inquiridas, para a 

inutilização do biberão (n = 42). 

 
O perigo será maior se a mãe só inutilizar o biberão quando já não precisar 

dele (17%) ou apenas quando este se parta (14%), em qualquer dos casos 

pode ocorrer utilização de biberões com o polímero já degradado havendo 

neste caso uma maior cedência de bisfenol A .  
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2. DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

 
 
O bisfenol A pode ser doseado por diferentes métodos analíticos (García et al, 

2006), no entanto o único que permite limites de detecção inferiores a 0,1 

μg/mL é o método de HPLC com detector de fluorescência (EN 14350-2, 2004).  

A NE 14350-2 define para detecção do bisfenol A as condições analíticas 

indicadas na tabela seguinte (tabela 2), no entanto refere que as condições 

terão que ser ajustadas dependendo da instrumentação utilizada. 

 

Tabela 2 – Condições analíticas para quantificar o bisfenol A por HPLC, referidas na NE 14350  

 

 Método 1 Método 2 

Coluna 
Latek 250 mm x 4mm 

Nucleosil 100-5-C18 

Coluna de aço inoxidável 

250mm x 4,6 mm C18 

5μm 

Fase móvel metanol:água (65:35) metanol:água (70:30) 

Fluxo 0,6 mL/min 1 mL/min. 

Volume de injecção 40 μL 40 μL 

 excitação /  emissão 275nm / 313nm 275nm / 313nm 

 

 

Antes de iniciar o desenvolvimento do método foi preparada uma solução de 

bisfenol A em metanol com a concentração de 1000 ppm. Esta solução foi 

analisada por fluorimetria e detectou-se um máximo de excitação aos 270 nm e 

um máximo de emissão aos 305 nm (Anexo II). 

Para implementar o método fizeram-se várias injecções de soluções padrão de 

bisfenol A nas condições apresentadas na tabela 3; optou-se por usar o  de 

emissão e o  de excitação obtidos experimentalmente, em vez dos valores 

referidos na literatura. 
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Tabela 3 – Condições analíticas iniciais para quantificar o bisfenol A por HPLC 

 

 Condições iniciais

Coluna 

RP18 Lichrospher 

® 100 Lichocart ® 

125-4 

Fase móvel 
metanol:água 

(70:30) 

Fluxo 1 mL/min 

Volume de injecção 50 μL 

 excitação /  emissão 270 nm / 305 nm 

 

 

Uma vez que nestas condições a razão sinal/ruído e o tempo de retenção não 

eram o mais convenientes foram feitas alterações para optimizar a análise 

cromatográfica. 

O primeiro passo foi testar diferentes comprimentos de onda de excitação e de 

emissão pois os comprimentos de onda usados nos primeiros ensaios, apesar 

de terem sido obtidos experimentalmente por leitura da solução de bisfenol A 

no fluorímetro, afastam-se dos valores descritos na literatura. 

Assim, a mesma solução (20 ppb) foi injectada no cromatógrafo, mantendo 

constantes todas as condições de análise, à excepção do comprimento de 

onda de excitação e de emissão.  

Com base nos resultados obtidos estabeleceu-se que o comprimento de onda 

de excitação e de emissão mais indicados são respectivamente 280 nm e 317 

nm. 

 

Relativamente ao tempo de retenção do bisfenol A foram feitos vários ensaios 

com soluções padrão, em condições de análise constantes fazendo variar 

apenas a percentagem de metanol no eluente. Optou-se por usar como eluente 

um gradiente de metanol e água (ver Materiais e Métodos, Tabela 1, página 40) 

com fluxo de 1 mL/min. 
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O último parâmetro a ser optimizado foi o volume de injecção. Inicialmente 

usou-se um volume de injecção de 50 μL como recomendado pela NE, no 

entanto as concentrações muito baixas de bisfenol A eram difíceis de detectar 

nestas condições. Para obviar este problema optou-se por realizar uma passo 

de pré-concentração da amostra utilizando cartuchos de extracção e pré-

concentração de amostras. No entanto o processo de pré-concentração não se 

revelou adequado uma vez que as amostras após concentração apresentavam 

picos de compostos, provavelmente provenientes do enchimento do cartucho, 

com tempos de retenção aproximados aos do bisfenol A. Como alternativa, em 

vez do processo de pré-concentração, aumentou-se o volume de injecção para 

500 μL. O volume de injecção foi determinado pelo uso de um loop de 500 μL e 

permitiu a visualização dos picos de bisfenol A em soluções de concentrações 

baixas. 

As condições definidas para análise do bisfenol A por HPLC foram as definidas 

na tabela 4: 

 

Tabela 4 – Condições analíticas optimizadas para quantificar o bisfenol A por HPLC 

 

 Método utilizado 

Coluna 

RP18 Lichrospher 

® 100 Lichrocart 

® 125-4 

Fase móvel 
metanol:água 

(gradiente) 

Fluxo 1 mL/min. 

Volume de injecção 500 μL 

 excitação /  emissão 280nm / 317nm 

 

 

Qualquer método de ensaio envolve manipulações que podem gerar erros 

(sistemáticos e/ou aleatórios) e alterar de forma significativa os resultados, por 

isso é fundamental demonstrar, através da validação do método, que os 

ensaios executados originam resultados credíveis e adequados aos objectivos 

(RELACRE, 2000). 
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Como tal, após o desenvolvimento do método de análise do bisfenol A, foi 

realizada a validação do método - HPLC com detecção por fluorescência - 

avaliando os seguintes parâmetros: 

 

 Linearidade 

 Limite de detecção e limite de quantificação 

 Sensibilidade  

 Precisão (Repetibilidade e Precisão intermédia) 

 

 

2.1. LINEARIDADE  

 

Com a avaliação da linearidade do método pretende-se saber se a correlação 

verificada entre a resposta do aparelho e a concentração de bisfenol A é linear 

ou não linear. Essa avaliação foi feita de acordo com a norma ISO 8466-1 

(RELACRE, 2000; ISO 8466-1, 1990). 

Para tal foi calculada a diferença das variâncias (DS2) pela seguinte fórmula: 

 

DS2 = (N-2).S2
y/x – (N-3).S2

y2 

 

N – número de padrões de calibração 

Sy/x – Desvio padrão residual linear 

Sy2  - desvio padrão residual não linear 

 

Tendo-se obtido o seguinte valor: 

 

DS2 = 44,2636 

 

De seguida calcula-se o desvio padrão residual não linear (Sy2): 

 

Sy2 = 24,6627 

 

Por fim calcula-se o valor teste (PG): 
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DS2

PG =
S2

y2

= 0,0727721

 

Para um grau de confiança de 99% e n = 10 temos que o valor tabelado da 

distribuição F de Snedecor/Fisher é igual a 10,56143104. Assim como PG ≤ F 

significa que a função de calibração é linear. 

 

A calibração neste caso específico pretende relacionar a resposta do 

equipamento com uma concentração conhecida de bisfenol A. Foram 

efectuadas várias curvas de calibração ao longo de todo o projecto. Na figura 

13 pode observar-se uma das curvas de calibração obtidas. 

 

Curva Calibração

y = 69,538x + 23,474

R2 = 0,9999
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Figura 13 – Exemplo de uma curva de calibração obtida para o bisfenol A. Cada ponto 

corresponde ao valor médio das áreas dos picos obtidos (n = 3). 

 

A média dos valores obtidos para o coeficiente de correlação (R2) em 

diferentes dias foi de 0,9995 (DP = 0,00052). Com base neste valor podemos 

afirmar que existe uma correlação positiva entre a concentração de bisfenol A e 

a resposta do equipamento. 
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2.2. LIMITE DE DETECÇÃO E LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO 

 

2.2.1. LIMITE DE DETECÇÃO 

 

O limite de detecção (LD) corresponde à concentração mínima de 

bisfenol A que pode ser detectada numa amostra, pode ser calculado 

pela seguinte fórmula: 

 

LD = 3 x Sx0 

 

Sx0 – Desvio padrão correspondente a várias leituras do branco ou da 

solução de mais baixa concentração da gama de linearidade. 

 

Desta forma temos: 

LD = 3 x 0,0726 = 0,218 ppb 

 

No caso de se tratar de uma curva de calibração linear, o LD pode ser 

calculado com o desvio padrão residual da curva de calibração, 

utilizando a seguinte fórmula: 

 

| 3,3 x S y/x | 
LD = 

b 

 

S y/x – Desvio padrão residual da curva de calibração 

b – declive da curva de calibração 

 

Assim temos que o limite de detecção será: 

 

| 3,3 x 27,1128 | 
LD = 

69,6 
= 1,2855 ppb 

 

Embora teoricamente se obtenham dois valores dispares para o LD na 

prática observa-se que o LD deverá ser pelo menos de 0,1 ppb, pois 
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pelo cromatograma obtido para um padrão de bisfenol A com 

concentração 0,1 ppb (figura 14)  observa-se uma razão sinal/ruído 

superior a 3.  

 

 
 

Figura 14 – Cromatograma de uma solução padrão de bisfenol A com concentração 0,1 

ppb 

 

2.2.2. LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO 

 

O limite de quantificação (LQ) corresponde à menor concentração de 

bisfenol A medida que é possível quantificar com uma certa exactidão e 

precisão; pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

  

LQ = 10 x Sx0 

 

Sx0 – Desvio padrão correspondente a várias leituras do branco ou da 

solução de mais baixa concentração da gama de linearidade. 

 

Logo temos: 

LQ = 10 x 0,0726 = 0,726 ppb 

 

Tal como foi referido para a determinação do LD, por se tratar de uma 

curva de calibração linear, pode calcular-se o LQ pela seguinte fórmula: 

 

| 10 x S y/x | 
LQ = 

b 
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or este processo o LQ será: 

 

| 10 x 27,1128  | 
LQ = 

69,6 
= 3,8955 ppb 

P

 

3. SENSIBILIDADE 

e calibração numa determinada zona de concentrações (Relacre, 

apresentada em 2.1 (figura 13) o valor da sensibilidade será de 69,6 

LU/ppb. 

 

2.4. PRECISÃO 

 

ende avaliar a dispersão dos resultados entre ensaios 

precisão intermédia, também conhecida 

por variabilidade intralaboratorial. 

4.1. REPETIBILIDADE 

ondições 

ais fazendo 

ma série de medições (n ≥ 10) sobre uma mesma amostra. 

 

2.

 

A sensibilidade avalia a capacidade de um método distinguir pequenas 

variações da concentração de bisfenol A, é definida como a 1ª derivada da 

curva d

2000). 

Neste caso, como se trata de uma curva de calibração linear,  a 

sensibilidade é constante e igual ao declive da recta de calibração. No caso 

da curva 

 

A precisão pret

independentes. 

A precisão de um método pode ser expressa em condições de: 

repetibilidade, reprodutibilidade e 

 

 

2.

 

Avalia a precisão do método quando realizado nas mesmas c

(mesma amostra, mesmo operador, mesmo equipamento, etc). 

A repetibilidade pode ser avaliada em ensaios intralaboratori

u
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Calcula-se então o limite de repetibilidade (r): 

 

r = t.√ ri 

ri  - Desvio padrão dos resultados obtidos no ensaio de repetibilidade 

ara um intervalo de confiança de 95% temos t = 1,96 logo: 

 

R = 2,8.Sri 

repetibilidade (CVr - também conhecido por 

esvio padrão relativo) será: 

 

CVr = 
média 

* 100 

2. S

 

S

 

P

 

O coeficiente de variação da 

d

 

Sri 

 

 

 

Neste caso foi calculada a repetibilidade para 3 concentrações: 2 ppb, 

10 ppb e 100 ppb; foram realizadas 10 injecções consecutivas para cada 

ma das concentrações estudadas. 

btiveram-se os resultados descritos na tabela 5: 

Tabela 5 – Cálculo da repetibilidade do método (n = 10) 

 

u

 

O

 

Con ãocentraç Sri R CVr (%)

2 ppb 0,022 0,0616 1,27 

10 ppb 0,21 0,589 1,91 

100 ppb 1,34 3,75 1,40 
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Para as três concentrações estudadas os valores de CVr são inferiores a 

repetibilidade é aceitável.  

 

uipamento). Este parâmetro é o 

is. 

ção 10 ppb em dias diferentes tendo-se calculado o respectivo 

oeficiente de variação (CVr) e o coeficiente de variação global dos 3 

Tabela 6 – Cálculo da prec ermédia do mé  = 10). 

2% logo pode dizer-se que a 

 

2.4.2. PRECISÃO INTERMÉDIA 

Avalia a precisão do método fazendo variar determinadas condições 

previamente estabelecidas (analista, eq

indicador de precisão mais representativo das condições com que se 

obtiveram os resultados experimenta

Para determinar a precisão intermédia devem fazer-se n medições sobre 

um padrão em condições definidas. 

Neste caso foram feitas 10 injecções de uma mesma solução padrão de 

concentra

c

ensaios. 

 

isão int todo (n

 

 Dia 1  Dia 2  Dia 3  CV  Global r

CVr 3,26 2,13 1,91 6,87 

 

O CVr calculado é inferior a 10% pelo que podemos considerar que o método 

rá boa precisão intermédia. Ou seja, a variabilidade dos resultados associada 

 diferentes dias de análise não é significativa.  

te

a
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3. ESTUDOS DE MIGRAÇÃO 

 

Os estudos de migração servem, neste caso, para determinar a migração 

específica do bisfenol A do policarbonato para um simulador. 

oram realizados vários estudos de migração em diferentes condições de 

acto e simulador utilizado. 

tudos de migração. 

ara cada uma das 7 marcas de biberões adquiridas foi recolhida a informação 

 
 T 7 – aç  as v e biberõ
 

F

temperatura, tempo de cont

 

3.1. ESTUDO PRELIMINAR 

 

Neste primeiro estudo pretende-se seleccionar as marcas de biberões de 

plástico a incluir nos restante es

P

que vem resumida na tabela 7: 

abela   Inform ão sobre árias marcas d es adquiridos 

Marca Preço 
Local de 

Aquisição 

Capacidade 

Nominal / Real 

(ml) 

Instruções do Fabricante 

Legislação 

referida no 

rótulo 

A 7,30 € Farmácia 260/295 

S

NE 14350 

Lavar antes de 1ª utilização 

ubstituir peças deterioradas 

Pode ir máquina lavar loiça 

Não usar no micro-ondas 

B 2,99 € Hipermercado 240/290 
S

NE14350 

Lavar antes de 1ª utilização 

ubstituir peças deterioradas 

C 7,45 € Farmácia 250/375 

N  

- 

Lavar e esterilizar antes de 1ª utilização 

ão usar no micro-ondas

Evitar deixar o biberão em banho-maria 

ou aquecedor eléctrico 

D 6,96 € Farmácia 300/336 

Lavar ação 

NE14350 

 e esterilizar antes de 1ª utiliz

Não usar no micro-ondas 

E 7,60 € Farmácia 240/324 Lavar antes de 1ª utilização - 

F 3,50 € Hipermercado 240/320 

La o  

Prepa 5ºC 

Não usar no micro-ondas 

NE14350 

var antes de 1ª utilizaçã

rar o leite com água a 45-5

Pode ir máquina lavar 

G 7,00 € Hipermercado 240/250 Lavar e esterilizar antes de 1ª utilização - 
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Verifica-se que todos os fabricantes referem a necessidade dos biberões serem 

lavados antes da primeira utilização. Em alguns casos as instruções que 

tura a que o alimento deve ser colocado no biberão 

gua a 45 – 55 ºC); e apenas a marca C alerta para um outro procedimento 

ue pode degradar o polímero que é a colocação dos biberões em banho-maria 

) e as amostras recolhidas foram 

ido injectada em triplicado. Calculou-se 

ntão o valor médio das áreas dos picos cromatográficos obtidos e a 

btidos vêm na tabela 8: 

Tabela 8 – Concentração média de  bisfenol A detectada, no simulador,  no 3º ensaio do 

estudo preliminar 

 

acompanham o biberão, referem também que este deve ser esterilizado antes 

da utilização. A maioria dos fabricantes desaconselha o uso do micro-ondas 

para aquecer os biberões. 

A informação incluída pelo fabricante não refere na maioria dos casos qual a 

temperatura e tempo de contacto máximo entre o alimento e o biberão. Apenas 

a marca F refere a tempera

(á

q

por períodos prolongados.  

 

 

Neste estudo os biberões foram sujeitos ao procedimento anteriormente 

descrito (ver materiais e métodos, página 40

analisadas por HPLC tendo cada uma s

e

concentração de bisfenol A correspondente. 

Os resultados o

 

Concen  Média traçãoMarca 

(ppb) 

Preço 
Local de 

aquisição 

A 0,17 7,30 € Farmácia 

B 0,42 2,99 € Hipermercado 

C 0,26 7,45 € Farmácia 

D 0,65 6,96 € Farmácia 

E 1,41 7,60 € Farmácia 

F 0,18 3,50 € Hipermercado 

G 0,42 7,00 € Hipermercado 

 

 

A partir destes resultados observamos que todas as marcas de biberões 

analisadas cederam bisfenol A para o simulador. Esta cedência variou entre 

0,17 e 1,41 ppb tendo sido mais elevada no biberão da marca E.  
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Prosseguiu-se o estudo apenas com 6 marcas de biberões ( marca A, B, C, D, 

E e F). A marca G não foi utilizada para os estudos subsequentes porque 

revelou níveis de migração de bisfenol A semelhantes ao da marca B. Uma vez 

que ambas foram adquiridas no mesmo local seleccionámos apenas uma 

elas. A escolha recaiu sobre a marca B por ser a mais económica e por a 

arca G ser de todas a que apresentava o rótulo mais omisso no que diz 

 define as condições para testar a 

0ºC e utilizando água destilada ou de 

ualidade equivalente como simulador. 

ara as condições referidas o limite de migração específica de bisfenol A 

ores ao limite de 0,03 mg/L (tabela 9). Para três das marcas analisadas 

Marca A, B e F) não foi possível detectar a presença de bisfenol A. Para as 

estantes três marcas (Marca C, D e E) foram detectados picos próximos do 

D. 

 

d

m

respeito às instruções de utilização. 

 

 

3.2. ESTUDO DE MIGRAÇÃO A 40ºC DURANTE 24 HORAS COM ÁGUA DESIONIZADA 

 

As condições seleccionadas para a realização deste estudo são as referidas 

pela NE 14350-2 (2004). Esta norma

migração de bisfenol A em biberões de policarbonato, referindo que este 

ensaio deve ser feito durante 24 horas a 4

q

P

admitido não deve exceder os 0,03 mg/L. 

 

 

Tal como para todos os outros ensaios as amostras obtidas foram injectadas 

em triplicado, calculado o valor médio das áreas dos picos cromatográficos 

obtidos e a  concentração de bisfenol A correspondente. 

Todas as marcas estudadas revelaram valores de migração de bisfenol A 

inferi

(

r

L
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Tabela 9 – Estudo da migração de bisfenol A a 40ºC / 24 horas. Os valores apresentados 

correspondem à média e desvio padrão (n = 3) 

 

Concen  Média tração
Marca 

(ppb) 
DP 

A n.d. - 

B n.d. - 

C 0,11 0,051 

D 0,14 0,020 

E 0,13 0,033 

F n.d - 

   n.d. – não detectado 

    

Num estudo realizado pelo Dutch Food and Consumer Product Safety Authority 

 entanto o LD do método utilizado era 

uperior (LD = 2,5 ppb). 

define na NE 14350-2 as condições para testar a migração de bisfenol A 

de contacto 

 mg/L (100 vezes inferior ao admitidos para artigos que não 

e destinam a crianças) ser suficiente para assegurar que os biberões quando 

usados rotineiramente não cedem bisfenol A em níveis prejudiciais à saúde. 

(2005) em condições semelhantes não foi observada migração de bisfenol A a 

partir de nenhum biberão analisado, no

s

 

Estes resultados sugerem que todas as marcas em estudo cumprem os 

requisitos actualmente em vigor na UE. 

 

A UE 

em biberões; o teste preconizado deve ser realizado, tal com descrito 

anteriormente, com água destilada a 40ºC durante 24 horas e nessas 

condições o limite de migração específica admitido para o bisfenol A é de 0,03 

ppm. 

Mas as condições reais de utilização, deste tipo de recipientes, afastam-se das 

preconizadas pela norma. De um modo geral a temperatura 

habitual excede os 40ºC, especialmente se considerarmos alguns 

procedimentos errados que muitas vezes as mães têm, como colocar alimento 

a ferver no biberão e esperar que arrefeça. Por outro lado raramente os 

alimentos permanecem em contacto com o biberão por 24 horas. 

Põe-se a questão de o binómio tempo / temperatura referido na NE, associado 

a um limite de 0,03

s
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Assim realizaram-se mais ensaios de migração em condições de tem

tempo diferentes. 

peratura e 

ropeia, a NE 13130-1. Esta norma 

licarbonato. 

ta 

ara o recipiente em causa. 

t

facilitar a selecção das condições para realização dos estudos de migração: 

Tabe ão do tempo ntacto Tabela 11 lecção da temperatura de 

contact

 

3.3. ESTUDO DE MIGRAÇÃO A 100ºC DURANTE 30 MINUTOS COM ÁGUA 

DESIONIZADA 

 

Pelas razões apresentadas anteriormente, relativas ao facto de NE 14350-2 

não se aproximar da utilização habitual de um biberão, foi realizado este estudo 

que tem por base uma outra norma eu

embora não seja específica para biberões destina-se a avaliar a migração 

específica de monómeros, entre eles o bisfenol A, a partir de recipientes de 

plástico como é o caso do po

De acordo com a norma referida o ensaio de migração deve ser realizado nas 

condições mais drásticas dentro daquela que é a utilização normal previs

p

A NE 13130-1 apresenta as seguin es tabelas ( tabela 10 e tabela 11) para 

 

la 10 – Selecç de co   – Se

o 

Tempo om de contacto c

alimento 

Duração do estudo  Temperat o com ura de contact

alimento 

Temp o eratura d

e  studo

5   min < t ≤ 0,5 h 0,5 h  T ≤ 5ºC 5ºC 

0,5  h  h < t ≤ 1 1 h  5ºC < T ≤ 20ºC 20ºC 

1h <  2 h 2 h  t ≤  20ºC < T ≤ 40ºC 40ºC 

2h < t ≤ 4 h 4 h  40ºC < T ≤ 70ºC 70ºC 

4h < t  24 h 24 h 70º ºC ≤  C < T ≤ 100 100ºC 

t > 24 h 10 dias  100ºC < T ≤ 121ºC 121ºC 

  121ºC < T ≤130ºC 130ºC 

 130ºC < T ≤ 150ºC 150ºC 

   T > 150ºC 175ºC 

 

Tendo em consideração a temperatura e o tempo que os alimentos 

habitualmente contactam com o biberão foi seleccionado o binómio 

temperatura / tempo de 100ºC / 30 minutos. 

A temperatura de contacto entre o alimento e o biberão pode variar 

consideravelmente, entre os 4ºC (temperatura do frigorífico) e os 100ºC 
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(temperatura da água a ferver que pode ser utilizada para preparar o biberão, 

tendo sido referida no inquérito por 38% das mães). 

De um modo geral, na preparação dos biberões a maioria das mães utiliza 

 o alimento contacta com o biberão 

leccionado de 

 13130-1 foi realizado mais um 4º 

fenol A correspondente. Foram eliminados os 

ontos considerados outliers pelo teste Q (Nível Confiança 90%). Os resultados 

ão apresentados na tabela 12. 

 

água entre os 70ºC e os 100ºC pelo que de acordo com a tabela 11 

seleccionou-se a temperatura 100ºC. 

Em relação ao tempo, temos que considerar não só o tempo que leva à 

preparação do biberão mas também o tempo que o alimento fica dentro do 

biberão até ser dado ao bebé. Neste caso também os tempos podem ser muito 

variáveis. Embora a preparação seja de um modo geral rápida há que 

considerar que o biberão pode não ser logo administrado, nomeadamente se 

estiver muito quente, o que favorece ainda mais a cedência de bisfenol A. 

Nesse caso terá que se deixar arrefecer até poder ser dado ao bebé. Assim 

considerando que na maior parte dos casos

por um período entre 5 e 30 minutos, foi seleccionado um tempo de contacto 

de 30 minutos para a realização do estudo. 

Em relação ao simulador utilizado, a NE 13130-1 refere que pode ser utilizado 

o próprio alimento que habitualmente contacta com o recipiente ou então um 

simulador adequado. Neste caso uma vez que o alimento que por excelência 

contacta com o biberão é o leite (sobretudo leite em pó) foi se

acordo com a NE 13130-1 o simulador água destilada (ou de qualidade 

equivalente) indicado para mimetizar as características do leite. 

Uma vez que os biberões são recipientes reutilizáveis a NE recomenda ainda 

que os estudos sejam repetidos 3 vezes e a análise efectuada apenas com o 

simulador que é recolhido no 3 ensaio. Neste caso o ensaio foi repetido 3 

vezes e a pesquisa de bisfenol A foi feita em todos os ensaios do estudo. Para 

além dos 3 ensaios preconizados pela NE

ensaio exactamente nas mesmas condições para se avaliar a evolução da 

migração do bisfenol A ao longo do tempo. 

Da mesma forma que no ensaio preliminar, as amostras obtidas foram 

injectadas no HPLC em triplicado tendo-se calculado o valor médio das áreas 

obtidas e a  concentração de bis

p

s
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Tabela 12 – Estudo da migração de bisfenol A a 100ºC / 30 minutos. Os valores apresentados 

orrespondem à média, desvio padrão e desvio padrão relativo (n = 6) 

 

c

  A     B     C   
Marca Média 

(ppb) DP DPR %
Média
(ppb) DP DPR %

Média
(ppb) DP DPR % 

1º Ensaio 1,11 0,61 55,00 0,49 0,18 36,80 0,90 0,13 14,4 

2º Ensaio 0,89 0,22 24,90 1,29 1,53 118,6 0,79 0,26 32,70 

3º Ensaio 1,26 0,43 34,1 0,61 0,16 26,30 0,98 0,33 34,30 

4º Ensaio 0,85 0,15 18,20 0,48 0,16 34,40 1,20 0,62 51,7 

          

  D      E     F   
Marca Média 

(ppb) DP DPR %
Média
(ppb) DP DPR %

Média
(ppb) DP DPR % 

1º Ensaio 2,62 2,94 112,50 9,12 6,94 76,1 1,10 1,05 95,22 

2º Ensaio 1,23 1,46 118,80 6,10 1,60 26,20 0,33 0,25 76,26 

3º Ensaio 1,48 2,11 142,5 5,81 1,19 20,50 1,58 1,98 125,60 

4º Ensaio 1,12 0,79 71,40 6,63 1,93 29,1 0,58 0,32 56,01 

 

 

Neste estudo observa-se uma migração de bisfenol A entre 0,33 ppb (Marca F, 

 inferiores também ao limite que entrará em vigor no fim de 

imulador e a marca B parece ser 

quela que no geral cede menos bisfenol A. 

utros investigadores (Biles, McNeal 

 Begley, 1997; Wong, Leo e Seah, 2005).  

2º ensaio) e 9,12 ppb (marca E, 1º ensaio). 

Todas as marcas apresentam valores de migração inferiores ao actualmente 

admitido (3 mg/kg) e

2007 (0,6 mg /Kg). 

De todas as marcar analisadas a marca E parece ser a que cede mais bisfenol 

A nestas condições de tempo/temperatura/s

a

 

Observa-se uma grande variação associada a valores elevados do desvio 

padrão relativo (DPR). Esta variação, pode dever-se ao facto de os biberões 

provirem de diferentes lotes ou as matérias primas terem origens diferentes. 

Este fenómeno foi também observado por o

e

 

Outros estudos em condições semelhantes detectaram níveis de bisfenol A 

ligeiramente diferentes. Um estudo feito em 2000 por Sun e colaboradores 

detectou valores entre 0,59 e 0,75 ppb em biberões novos, um estudo mais 
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recente (Brede, Fjeldal e Herikstad, 2003) detectou valores de 0,23 ± 0,12 ppb 

também em biberões de policarbonato novos. Em qualquer dos casos os 

valores de bisfenol A detectados nesses estudos são inferiores aos valores de 

igração obtidos neste ensaio. 

2003) confirmam que a utilização 

petida favorece a libertação de bisfenol A. 

 em causa a saúde pública à vista do actual limite de 

igração específica.  

3.4. ESTUDO DE MIGRAÇÃO A 100ºC DURANTE 4 HORAS COM ÁGUA DESIONIZADA 

o tempo e temperatura 

sse é o procedimento 

m

  

Pretendeu-se também estudar a evolução da migração do bisfenol A ao longo 

dos 4 ensaios. Os resultados obtidos não permitem concluir que a migração de 

bisfenol A aumenta ao longo do estudo. No entanto seria necessário realizar 

mais ensaios antes de eliminar definitivamente esta possibilidade, uma vez que 

vários estudos (Brede, Fjeldal e Herikstad, 

re

 

Naturalmente que a migração de bisfenol A para o leite poderá diferir dos 

valores obtidos com água desionizada, em todo o caso, a UE só exige o ensaio 

em água destilada. Os resultados obtidos revelam que, nestas condições de 

ensaio, todas as marcas estudadas cumprem os requisitos estipulados. Por 

conseguinte não põem

m

 

 

As condições seleccionadas para a realização deste estudo (4 horas a 100ºC) 

são referidas na NE 13130. Esta norma recomenda o ensaio nestas condições 

para testar artigos plásticos destinados a contactar com alimentos e em cujas 

instruções de utilização não venha referido qual 

máximos de contacto entre o recipiente e o alimento. 

Neste caso, como nenhuma das marcas de biberões adquiridas refere tempo 

ou temperatura máxima de contacto com o alimento (à excepção da marca F 

que recomenda uma temperatura entre 45 e 55ºC) optou-se por realizar o 

ensaio preconizado na NE para essa situação; o ensaio foi repetido 3 vezes 

porque tal como já foi descrito anteriormente e

recomendado na norma para recipientes reutilizáveis. 
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Tal como para os outros ensaios as amostras foram injectadas em triplicado e 

 

Tabela 13 – a igra o de isfenol A a 100ºC  4 ho s. O valo s apresentados 

correspondem à médi i d a o o )

 

calculou-se o valor médio da área do pico cromatográfico do bisfenol A; os 

resultados obtidos vêm resumidos na tabela 13: 

Estudo d  m çã  b  / ra s re

a, desv o pa rão e desvio p drã  relativ  (n = 3  

  A     B     C   
Marca Média 

(p ) pb DP DPR %
Média
(p ) pb DP DPR %

Média
(p ) pb DP DPR % 

1º Ensaio 11,56 7,06 61,09 20,28 17,15 84,58 6,09 0,15 2,54 

2º Ensaio 30,70 15,209,39 2,54 27,10 60,70 50,58 14,44 105,23 

3º Ensaio 9,39 3,04 32,4 59,39 32,33 54,44 22,17 9,87 44,50 

          

  D      E     F   
Marca Média 

(ppb) DP DPR %
Média
(ppb) DP DPR %

Média
(ppb) DP DPR % 

1º Ensaio 6,10 1,45 23,83 12,05 6,44 53,44 25,63 3,44 13,44 

2º Ensaio 14,48 7,80 53,86 12,86 4,34 34,11 41,77 13,35 24,75 

3º Ensaio 34,66 31,68 91,43 25,53 4,74 15,54 29,10 15,24 53,67 

 

Os valores de migração obtidos variam entre os 6,09 ppb (marca C, 1º ensaio) 

e os 60,70 ppb (marca B, 2º ensaio)  

Neste estudo observa-se uma migração muito superior à observada no estudo 

 drásticas, 

rão. Daí que os 

ientes analisados. 

de 30 minutos, o que seria de esperar uma vez que o tempo de contacto é 

bastante superior e este factor contribui para a aumentar a hidrólise do 

polímero.  

Apesar deste ensaio ser realizado em condições de tempo mais

verifica-se que todas as marcas de biberões de plástico estudadas apresentam 

valores de migração inferiores ao actualmente admitido (3 mg/kg) e inferiores 

também ao limite que entrará em vigor no fim de 2007 (0,6 mg /Kg). 

No entanto as condições (tempo e temperatura) deste estudo são bastante 

agressivas, tendo em vista a utilização normal de um bibe

valores de migração de bisfenol A neste neste caso sejam mais elevados 

comparativamente com o ensaio 30 minutos. Contudo, os valores observados 

não põem em causa a segurança dos recip
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Não deixa de ser interessante a análise dos valores de migração obtidos para 

algumas marcas. A marca que parece distinguir-se por ceder menos bisfenol A 

nestas condições de ensaio é a marca A. 

bisfenol A, em condições de 

tilização normal parece ser mais segura, no entanto no caso de uma utilização 

podemos concluir que pelo menos para 3 das 6 marcas 

nalisadas (marca C, D e E) a cedência de bisfenol A aumenta ao longo dos 3 

o com a literatura confirmando que quanto maior 

r o tempo de contacto com o simulador/alimento maior o perigo de exposição 

averiguar 

atérias primas podem condicionar a variação dos 

sultados (Biles, McNeal e Begley, 1997; Wong, Leo e Seah, 2005).  

 

A marca B que no estudo de 30 minutos a 100ºC apresentou globalmente 

resultados de migração mais baixos é a que, nestas condições, cede mais 

bisfenol A.  

A marca B, sob o ponto de vista de migração do 

u

mais drástica que pode eventualmente ocorrer (p.e. se a mãe se esquecer do 

biberão a aquecer em banho-maria) parece ser a marca que potencialmente 

apresenta maior risco de exposição ao bisfenol A. 

 

Tentou avaliar-se a tendência de migração do bisfenol A ao longo do tempo, 

neste estudo 

a

ensaios o que está de acord

fo

ao bisfenol A. 

 

3.5. ESTUDO INTRAMARCA 

 

Depois de analisar alguns resultados, observaram-se elevados de valores de 

desvio padrão relativo, como tal colocou-se a hipótese (sugerida por outros 

autores) de que esta elevada variação estaria relacionada com o facto de os 

biberões serem provenientes de lotes diferentes. Assim para esclarecer esta 

hipótese foi realizado um ensaio com maior número de biberões da mesma 

marca e com controlo do lote de fabrico. O objectivo deste ensaio é 

se a variação observada se pode justificar pelo facto de se terem usado 

biberões de lotes diferentes nos estudos anteriores. Alguns autores referem 

que o lote e a origem das m

re
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Assim sendo seleccionou-se para a realização deste estudo apenas a marca F 

pois no ensaio 30 minutos a 100ºC com água desionizada apresentou valores 

de DPR bastante elevados. 

 

Como já foi referido as amostras foram injectadas em triplicado e calculou-se a 

Obtiveram-se os seguintes resultados: 

abela 14 – e d

os co nd  mé esv o vio o rela (n = 

média das áreas dos cromatogramas obtidos nas 3 injecções e a respectiva 

concentração em bisfenol A.  

 

T  Variação dos resultados d ntro da mesma marca em iferentes lotes. Os valores 

apresentad rrespo em à dia, d io padrã  e des padrã tivo 8) 

 

 
Lote 205D 

  

  
Lote 107E 

  

  
Sem controlo de lote 

  

 1º ensaio 2º ensaio 3º ensaio 1º ensaio 2º ensaio 3º ensaio 1º ensaio 2º ensaio 3º ensaio

media (ppb) 1,04 0,349 0,437 0,557 0,432 0,550 1,01 1,13 1,96

DP 0,093 0,01 0,03 0,103 0,159 0,188 0,862 1,15 1,82

DPR% 8,95 2,86 6,86 18,5 3,69 34,2 85,2 101 92,7
 

 

Observamos que a variação dentro de um mesmo lote, em qualquer dos 3 

ensaios, é inferior à variação no ensaio em que não é feito controlo dos lotes, 

brico, que reflectem uma grande variabilidade, podem 

roveniência das matérias primas podem condicionar a libertação do bisfenol A 

de um mesmo lote a variação pode 

er relativamente elevada, com DPR da ordem dos 30% (lote 107E, 3º ensaio). 

ºC DURANTE 30 MINUTOS COM ÁCIDO ACÉTICO 

ou seja onde os biberões provêm de lotes diferentes. 

Os elevados valores de DPR observados nos restantes ensaios onde não foi 

feito controlo do lote de fa

ser justificados face a estes resultados. 

Confirma-se, tal como já tinha sido verificado por outros autores, que o lote e a 

p

a partir do policarbonato. 

Os resultados sugerem também que dentro 

s

 

3.6. ESTUDO DE MIGRAÇÃO A 100

3% 

 

As condições utilizadas neste estudo são semelhantes às descritas em 3.1 com 

a diferença do simulador utilizado. 
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Uma vez que é possível a utilização do biberão para administrar alimentos com 

características físico-químicas diferentes das do leite, nomeadamente sumos e 

s referem utilizar o biberão para dar este tipo de 

acético 3%.  

 amostras obtidas foram injectadas 

m triplicado no HPLC e calculado o valor médio das áreas dos picos 

 resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Tabela 15 – Estudo d  de bi l A a 10  30 minu m ácido acético 3% para 

a marca B. Os valores a dos spondem édia, de padrão e desvio padrão 

relativo (n = 3) 

sopas que são alimentos com características ácidas (pH ≤ 4,5), e tendo em 

conta que 7% das inquirida

alimentos ao bebé, é importante avaliar a cedência de bisfenol A nessas 

condições.  

A NE 13130 refere como simulador adequado para sumos e outros alimentos 

ácidos o ácido 

Neste estudo seleccionou-se apenas uma marca (marca B) para avaliar o 

comportamento do policarbonato nestas condições com a intenção de 

prosseguir o estudo com as restantes marcas caso os resultados assim o 

justificassem. 

Tal como para todos os outros ensaios as

e

cromatográficos obtidos. Foram rejeitados os pontos considerados outlyers 

pelo teste Q ( Nível Confiança 90%). 

O

a migração sfeno 0ºC / tos e

presenta corre  à m svio 

 

Marca B 1º ensaio 2º ensaio 3º ensaio 

Média (ppb) 0,28 1,22 5,83 

DP 0,02 0,19 1,04 

DPR% 6,24 15,30 17,90 
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Figura 15 – Comparação da migração de bisfenol A durante 30 minutos a 100ºC, em água 

desionisada e ácido acético 3%, para a marca B (n = 3)  
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Verifica-se na figura 15 que a cedência de bisfenol A para o ácido é sempre 

inferior à cedência em água, embora a diferença não seja significativa. Logo os 

alimentos ácidos parecem não ser particularmente agressivos para o polímero. 

04). 

ssim sendo considera-se que a utilização do biberão para dar sopas, sumos 

ol A para 

 acido acético 3% é inferior à migração em água desionizada este estudo não 

o. 

uente hidrólise do polímero de policarbonato, 

s condições de 

 com as respostas ao questionário 

Os resultados obtidos estão de acordo com os dados de outros autores que 

referem que o policarbonato não é particularmente degradado pela acção de 

compostos ácidos, sendo mais sensível à acção de agentes alcalinos (Sajiki e 

Yonekubo, 20

A

ou outros alimentos com características ácidas (pH ≤ 4,5), é adequada e não 

representa um maior risco para a saúde do que a utilização destes recipientes 

para o leite. 

 

Uma vez que os resultados obtidos revelam que a migração de bisfen

o

foi realizado com mais nenhuma das marcas de biberões em análise. 

 

3.7. ESTUDO MIMETIZANDO CONDIÇÕES REAIS DE UTILIZAÇÃO REPETIDA 

 

As normas europeias, tanto a EN 13130-1 como a EN 14350-2, indicam 

condições para realização de ensaios de migração, que nem sempre se 

aproximam das condições reais de utilização dos recipientes de plástic

Neste caso, os biberões, têm particularidades de utilização que podem 

condicionar o desgaste e conseq

com a inevitável cedência de bisfenol A aos alimentos no seu interior. É o caso 

das temperaturas elevadas e utilização repetida a que estão sujeitos.  

Assim pretende-se com este estudo aproximar o mais possível à

utilização normal de um biberão. 

Para este ensaio seleccionou-se apenas uma marca (marca C). Esta marca foi 

escolhida por ser a mais utilizada, de acordo

(33,3% das mães inquiridas refere usar biberões desta marca). 

Os biberões foram esterilizados de acordo com o método referido pelas mães 

como sendo o mais utilizado, lavagem manual com escovilhão seguida de 

esterilização em água a ferver 10 minutos.  
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Como a temperatura é um factor essencial na migração de bisfenol A é 

importante definir qual a temperatura que mais se aproxima das condições 

reais de utilização dos biberões. A maioria das mães inquiridas (38%) referem 

utilizar água a 100 ºC para preparar o biberão, como tal, o ensaio foi realizado 

com água a esta temperatura. Posteriormente aguardou-se até arrefecimento a 

ardou-se que o simulador atingisse 

. Em 

Nesse caso 

or um período mais curto. 

s amostras recolhidas foram analisadas por HPLC tendo cada uma delas sido 

injectada em triplicado e calculada a média das áreas dos cromatogramas 

obtidos e calculada a concentração de bisfenol A correspondente. 

Os resultados observados foram os seguintes: 

 

50ºC ± 5ºC, para simular a preparação do leite em pó os biberões foram 

agitados durante 2 minutos. Em seguida agu

a temperatura de 30ºC ± 5ºC e cronometraram-se 20 minutos (± 5 minutos) que 

pretendem mimetizar o tempo médio que demora a dar o biberão.   

O procedimento foi repetido 25 vezes para se poder estudar a evolução da 

migração de bisfenol A ao longo do tempo.  

Considerando que a mãe possui uma média de 4 biberões e usa o biberão 2 

vezes ao dia este ensaio reflecte aproximadamente 2 meses de utilização do 

biberão. No entanto como já foi dito anteriormente, 2 utilizações diárias do 

biberão é uma subestimativa do uso que resulta do facto de os questionários 

terem sido aplicados a mães de bebés já com idade média 16 meses

idades mais precoces, nomeadamente no período imediatamente após o 

nascimento a frequência de utilização do biberão será maior devido ao facto de 

nessa altura a alimentação ser exclusivamente à base de leite. 

este ensaio irá retratar a utilização do biberão p
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Figura 16 – Migração de bisfenol A ao longo de 25 ensaios para marca C. Cada ponto 

corresponde ao valor médio (n = 3). 
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Os níveis de migração de bisfenol A variam entre 0,13 e 0,75 ppb. À excepção 

das 2 primeiras utilizações, verifica-se que, pelo menos até à 25ª utilização dos 

iberões desta marca, a migração não excede os 0,57 ppb. 

uperior de 

estígios são eliminados nas 

ota-se uma ligeira subida a partir da 10ª utilização que parece 

evemos ter em consideração que na maioria dos casos um biberão de 

mentar sobretudo porque com a 

almente saber se estes valores de migração, que em princípio se 

proximam mais daqueles a que na realidade os bebés estão expostos, 

presentam risco para a saúde, uma vez que existem estudos em animais que 

etectaram efeitos do bisfenol A para doses inferiores às detectadas (Timms et 

b

Este valor é bastante inferior ao limite actualmente admitido (3 mg/kg) e é 

inferior ao limite que entrará em vigor no fim de 2007 (0,6 mg/Kg). Está também 

abaixo do limite admitido pela NE 14350 (0,03 mg/Kg). 

 

Verifica-se nas 2 primeiras utilizações uma migração nitidamente s

bisfenol A, este fenómeno foi observado por outros autores e pode dever-se ao 

facto de existirem vestígios de bisfenol A não polimerizado à superfície e no 

interior da matriz de policarbonato. Esses v

primeiras lavagens e utilizações (EURAR, 2003; Maffini et al, 2006). 

Verifica-se que depois os níveis de bisfenol A que migra para o simulador 

baixam e n

estabilizar até ao fim do ensaio (25 utilizações). 

Pelo menos até à 25ª utilização os biberões da marca C não apresentam 

valores de migração de bisfenol A para o simulador superiores ao admitido na 

legislação. 

D

plástico fará mais do que apenas 25 utilizações, pelo que até ao fim da sua 

vida útil a migração de bisfenol A poderá au

utilização aumenta também o desgaste do polímero. 

 

Neste ensaio observam-se valores de migração bastante inferiores aos obtidos 

para no estudo a 100ºC durante 30 minutos. 

No entanto os resultados são superiores aos observados no ensaio a 40ºC 

durante 24 horas. 

Importa re

a

a

d

al, 2005). 
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4. AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

posta, as vias de exposição e onde é feita uma estimativa do grau 

, 

ngestão de 

o entre os 

 e os 6 meses de idade, que foi dividida em duas faixas etárias (0 aos 3 

 

ose 

iária de leite ingerida é administrada em biberões de policarbonato. 

la vali da exp o  e est a do IR, consideran valo  m

de bisfenol A do estudo a 100 ºC / 30 minutos, para crianças entre 0 e 6 meses de idad

 

Ingestão diária 
ite

 

A avaliação da exposição é a fase da avaliação do risco em que se identifica a 

população ex

de exposição. 

Neste caso a população em causa serão os bebés em idade de usar biberões

sendo potencialmente mais grave a exposição precoce, imediatamente após o 

nascimento. 

A via de exposição será obviamente a via alimentar que resulta da i

alimentos que contactam com recipientes de policarbonato, sobretudo o leite. 

Tendo em consideração os valores de bisfenol A que migra a partir dos 

biberões para o simulador e a ingestão diária de leite, é possível fazer uma 

estimativa da exposição a este composto, na população em causa.  

Para efeitos de simplificação dos cálculos seleccionou-se a populaçã

0

meses e 3 aos 6 meses) consoante o peso médio e a ingestão diária de leite.

Naturalmente para efeitos dos cálculos considerou-se que a totalidade da d

d

 

Tabe  16 – A ação osiçã imativ do os res de igração 

e. 

de Le  (L)  
Marca 

0-3 
meses 

4-6 
meses 

(Kg)  

 
 

(Kg)  

Concentração 
de bisfenol A 

a) 

Ingestão 
diária de 

bisfenol A 
(  

0-3 meses 

Ingestão 
diária de 

bisfenol A 
(  

4-6 meses 

(μg/kg) meses 
(

meses 
(

Peso médio 
0-3 meses 

Peso médio
4-6 meses

(ppb) μg/kg) μg/kg)

TDI 
IR b) 
0-3 

x10-3) 

IR b) 
4-6 

x10-3) 

A 1,26 0,21 0,19 4,14 3,81 

B 0,61 0,10 0,09 2,01 1,85 

C 0,98 3,22 2,96 0,16 0,15 

D 1,48 0,24 0,22 4,87 4,48 

E 5,81 0,96 0,88 19,1 17,6 

F 

0

1,58 0,26 0,24 

 

5,20 4,78 

,699 0,983 4,25 ± 1,5 6,50 ± 2,0 50 

 

a) Em cada caso foi usada a concentração média de bisfenol A detectada no simulador ao fim do 3º ensaio  
b) IR (Índice de Risco) = Ingestão diária de bisfenol A (ADD / TDI) 
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Neste estudo o IR v -3 -3aria entre 1,85 x 10  e 19,1 x 10  sendo em todos os casos 

astante inferior a 1, o que quer dizer que para todas as marcas analisadas 

estas condições, não existe risco significativo para a saúde por exposição ao 

 

 de 50 

a exposição e estimativa do I ra lores de m ç

de bisfenol A do estudo a 100 ºC / 4 horas, para criança re 0 e 6 meses de idade 
 

 
o

de Leite (L) 

b

n

bisfenol A. O valor de IR mais elevado neste caso ocorre para a marca E na

faixa etária dos 0 aos 3 meses de idade, sendo mesmo assim  cerca

vezes inferior a 1. 

 

 

Tabela 17 – Avaliação d R, conside ndo os va igra ão 

s ent

Ingestã  diária 

Marca 
0-3 

meses 
4-6 

meses 

Peso médio 
0-3 meses 

(Kg) 

Peso médio 
4-6 meses 

(Kg) 

Concentração 
de bisfenol A 

Ingestão 
diária de 

bisfenol A 
(μ

0-3 meses 

Ingestão 
diária de 

bisfenol A 
(μ

4-6 meses 

TDI 
(μg/kg) 

IR  

meses 
(

IR  

meses 
(

a) 

(ppb) g/kg) g/kg) 

 b)

0 -3 

x 10-3) 

 b)

4-6 

x10-3) 

A 9,39 1,54 1,42 30,9 28,4 

B 59,39 180 9,77 8,98 195 

C 22,17 3,65 3,35 72,9 67,1 

D 34,66 5,70 5,24 114 105 

E 25,53 4,20 3,86 84,0 72,2 

F 

0,699 50 
 

8,0 

0,983 4,25 ± 1,5 6,53 ± 2 

29,1 4,79 4,40 95,7 8
 

a) Em cada caso foi usada a concentração de bisfenol A mais elevada detectada no simulador ao fim do 3º ensaio  
b) IR (Índice de Risco) = Ingestão diária de bisfenol A (ADD) / TDI 
  

 
Neste estudo o IR varia entre 28,4 x 10-3 e 195 x 10-3 sendo em todos os casos 

bastante inferior a 1. Também neste estudo não existe risco significativo para a 

saúde por exposição ao bisfenol A. O valor de IR mais elevado neste caso 

corre para a marca B na faixa etária dos 0 aos 3 meses de idade.  

eve salientar-se que os valores de migração do bisfenol A neste caso são 

btidas em condições drásticas de migração, extremamente agressivas para o 

 

o

D

o

polímero e bastante dispares das condições normais de utilização deste tipo de 

artigo.  
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 valia da exp o e estimativa do I ra lores de 

fe pa io q nde mimetizar as c es de utilização real do 

 IR calculado é de 1,81 x 10-3 no grupo dos 0 aos 3 meses e é de 1,66 x 10-3 

 que mais se 

proxima de um cenário real. 

 devido ao uso deste 

xclusivamente de leite há a 

onsiderar ainda a possibilidade de estarem expostas ao bisfenol A que migra 

tão diária 
de Leite (L) 

Tabela 18 – A ção osiçã R, conside ndo os va migração 

de bis nol A ra o ensa ue prete ondiçõ biberão, 

para crianças entre 0 e 6 meses de idade. 

 

 
a) Foi usada o valor médio da concentração de bisfenol A detectada no simulador na 25ª repetição (n=3) 

b) IR (Índice de Risco) = Ingestão diária de bisfenol A (ADD) / TDI 

 
 

O

no grupo dos 3 aos 6 meses,  ou seja também nestas condições a marca 

analisada não apresenta risco significativo para a saúde por exposição ao 

bisfenol A. O valor de IR calculado nestas condições será o

a

 

Observamos na faixa etária dos 0 aos 3 meses de idade devido a uma maior 

ingestão diária de leite relativamente ao peso corporal, como tal há um maior 

risco de exposição ao bisfenol A por esta via neste grupo etário. 

 

Devemos salientar que esta avaliação da exposição ao bisfenol A tem em 

consideração apenas a exposição que resulta da utilização de biberões de 

policarbonato. Podem, no entanto existir outras vias de exposição, por exemplo 

o próprio leite pode estar contaminado com bisfenol A. No caso de se tratar de 

leite em pó existem estudos que determinaram teores de bisfenol A na ordem 

de 2,3 ppb resultantes do armazenamento em recipientes revestidos por 

resinas epóxi (Biles, 1997). Por outro lado se o bebé também se alimentar de 

leite materno existe a possibilidade de  estar exposto ao bisfenol A que passa 

da mãe para o leite (Sun et al, 2002; Kuruto-Niwa et al, 2006; Snyder et al, 

2000). Esse bisfenol A pode provir da exposição materna por via alimentar 

(consumo de conservas revestidas por resina epóxi) ou

composto nos tratamentos dentários (Noda, Komatsu e Sano, 1999; EURAR, 

2003). Para crianças que já não se alimentam e

c

Inges

Marca 
Peso médio Peso médio 

Concentração Ingestão 
diária de 

Ingestão 
diária de 

IR b) IR b) 
3-6 

(x 10-3) 
0-3 

meses 
4-6 

meses 

0-3 meses 
(Kg) 

4-6 meses 
(Kg) 

de bisfenol A 
a) 

(ppb) 

bisfenol A 
(μg/kg) 

0-3 meses 

bisfenol A 
(μg/kg) 

3-6 meses 

TDI 
(μg/kg) 

0-3 
meses 
(x 10-3) 

meses 

C 1,66 0,699 0,983 4,25 ± 1,5 6,53 ± 2 0,55 0,09 0,08 50 1,81 
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interior das latas de conserva (EFSA, 2006). 

odas estas fontes de exposição se  liberta do 

e aumentará os dos. 

sição ao bisfen proveniente de várias fonte  crianças de 

a partir da loiça de PC (tigelas, copos, talheres) e  das resinas epóxi que 

revestem o 

T somam ao bisfenol A que se

policarbonato o qu IR calcula

 
Tabela 19 – Avaliação da expo ol A s, em

0 – 6 meses  

 
 Ingestão de bisfenol A (μg/kg/dia) 
Origem do bisfenol A 0-3 s 3-6 s  mese  mese
Biberão de PC a) 0,09 0,08 
Leite embalado em lata 
revestida com resina epóxi b) 

2,3 2,3 

Conservas revestidas 
nas epóxi b) 

por 
- 5,2 ppb 

resi
Loiça de PC b) - 0,3 ppb 
Total 2,39  7,87  
IR 0,05 0,17 
 
a) Valores de ingestão de bisfenol A calculados com base nos valores de migração obtidos no ensaio que mimetiza 

condições reais de utilização dos biberões. 

ta 

avaliação da EFSA não foram considerados relevantes os estudos que 

demonstram efeitos do bisfenol A em doses baixas (no comportamento e 

desenvolvimento). A confirmarem-se os resultados destes estudos, os níveis 

para os quais se detectam efeitos nocivos do bisfenol A são muito próximos 

dos valores detectados neste estudo. 

b) adaptado de EFSA 2006 

  

 

Obviamente, neste caso observa-se que o IR aumenta e é superior na faixa 

dos 3 aos 6 meses dado que há possibilidade de ocorrer a co-exposição por 

outras fontes concorrentes. 

A UE estima valores de exposição semelhantes aos obtidos e para esses 

valores considera não haver risco para a saúde das crianças uma vez que 

estão bastante abaixo da TDI. No entanto vale a pena relembrar que nes


