
  

 

O QUE É BPA? 
O BPA (Bisfenol A) é uma substância química usada 
para produzir um tipo de plástico denominado 
policarbonato. O BPA é também usado para fabricar os 
revestimentos internos de quase todos os recipientes de 
alimentos e bebidas, incluindo latas de fórmulas líquidas 
para bebês. 

Este folheto explica o que é, por que você precisa 
conhecê-lo e como você pode proteger-se e proteger a 
sua família dele. 

POR QUE O BPA É USADO NOS RECIPIENTES DE 
ALGUNS ALIMENTOS E BEBIDAS?  
O BPA tem sido usado porque é um material resistente, 
leve e de longa duração. Os revestimentos internos 
feitos com BPA impedem a ferrugem nas latas de 
alimentos e bebidas e aumentam a vida útil dos 
produtos enlatados.  

EXISTEM EFEITOS NA SAÚDE COM A EXPOSIÇÃO 
AO BPA? 
Estudos com animais de laboratório sugerem que baixos 
níveis de BPA podem ser prejudiciais ao 
desenvolvimento normal de bebês e crianças com 
menos de 2 anos de idade.  

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS EFEITOS DO BPA NA 
SAÚDE?  
Os possíveis efeitos na saúde incluem, entre outros, 
alterações no sistema nervoso em desenvolvimento da 
criança, tais como função da tireoide e crescimento do 
cérebro; alterações no desenvolvimento comportamental, 

como hiperatividade; e alterações no desenvolvimento 
normal da próstata. 

COMO OS BEBÊS E AS CRIANÇAS SÃO EXPOSTOS 
AO BPA?  
As crianças podem ser expostas ao BPA de dois modos: 
 Uma pequena quantidade de BPA pode passar do 

revestimento interno de uma lata se foi feito de BPA 
para a fórmula líquida e pode ser consumida por 
uma criança.  

 O BPA pode também passar para a fórmula ou o 
leite de uma criança proveniente de determinados 
tipos de mamadeiras de plástico, quando a água 
quente é adicionada diretamente dentro da 
mamadeira.  

Durante a gestação, os bebês também podem ser 
expostos ao BPA por intermédio de suas mães. Isso 
pode ocorrer se a mãe ingerir BPA proveniente de uma 
lata ou recipiente plástico de onde ela comer ou beber. 

COMO POSSO PROTEGER MEU BEBÊ DO BPA? 

 •  Evite BPA enquanto estiver grávida ou 

amamentando. 

 • Amamente ou considere a possibilidade de 

fórmula em pó para lactentes. 

 •  Não aqueça as mamadeiras de plástico. 

 •  Use mamadeiras que não tenham BPA em sua 

composição. 

 
COMO AS MULHERES GRÁVIDAS E QUE ESTÃO 
AMAMENTANDO PODEM EVITAR O BPA? 
As mulheres grávidas ou em fase de amamentação 
devem considerar a possibilidade de: 
 Comer frutas, legumes e verduras frescos ou 

congelados, em vez de produtos enlatados.  
 Não aquecer alimentos ou bebidas em recipientes 

plásticos de policarbonato.  
 Substituir quaisquer recipientes plásticos de 

policarbonato velhos, arranhados ou ofuscados, 
incluindo garrafas de água. 
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Como Proteger Seu Bebê do BPA 
(Bisfenol A)  
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