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O PRIVILÉGIO DE TER ÁGUA POTÁVEL

 Vivemos numa zona do planeta privilegiada. Um dos privilégios de que dispomos é termos 
acesso a grande volume de água, e água potável, ou seja, desinfectada, garantindo, assim, que 
não iremos adoecer por doenças infecciosas transmitidas por microrganismos contidos na água. 
 Em 2017, segundo a Organização Mundial da Saúde, 2,1 mil milhões de pessoas ainda 
não tinham acesso a água potável. A desinfecção da água, tornando-a potável, foi um dos maio-
res avanços da saúde pública no século passado.
 Como sabemos, cloro adicionado à água garante a sua desinfecção. No entanto, porque a 
água em bruto contém matéria orgânica que reage com o cloro, geram-se subprodutos de de-
sinfecção que são tóxicos – os trihalometanos. A sua toxicidade, mesmo que em concentrações 
reduzidas, pode ter efeitos, por acumulação, na saúde humana, assim como na saúde animal. 
 Os trihalometanos aumentam a sua concentração por acção do calor, como no caso da 
água aquecida para banho ou duche, agindo directamente na nossa pele, podendo identifi car-se 
a sua presença no sangue, após um duche de dez minutos. Também podem ser dissipados no 
vapor de água durante o duche ou quando se enche a banheira para um banho de imersão; neste 
caso, serão inalados por nós quando respiramos. A pele é o nosso maior órgão, pela extensa 
superfície que tem. Por tudo isto, quando mais longo for o duche, maiores os efeitos dos trihalo-
metanos na pele e, maiores as suas concentrações no sangue. 
 A boa notícia é que há forma de evitar esta exposição, colocando fi ltros de qualidade à 
saída do duche, pois têm a capacidade de reter estas substâncias! E, claro está, serão efi cazes 
se os substituirmos com a regularidade recomendada pelo fabricante.
 Duche seguro = mais saúde!!

“Segundo a Organização Mundial da Saúde, 
em 2017, 2,1 mil milhões de pessoas 

ainda não tinham acesso a água potável.”

A IMPORTÂNCIA DO CLORO

 Como já foi referido, a desinfecção da água para a obtenção de água potável, foi um dos 
maiores avanços de saúde pública no século XX. No entanto, 27,6 % da população mundial, em 
2017, ainda não tinha acesso a água própria para consumo. 
 O consumo de água não desinfectada condiciona uma elevada taxa de morbilidade (doen-
ça) e mortalidade por doenças infecciosas transmitidas pela água, e é uma das principais causas 
para uma esperança de vida mais baixa nessas populações (por condicionar morte nos vários 
grupos etários). 
 A forma mais comum de tratamento de água, incluindo a da torneira ou de piscinas, é a 
adição de cloro, ou “cloração”, que permite a inactivação de algas, bactérias e outros agentes 
orgânicos potencialmente contaminantes da água da rede pública de abastecimento. 
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O PROBLEMA DOS TRIHALOMETANOS

 O cloro reage de forma quase completa com a água, originando ácido hipocloroso (HOCl) 
que, por sua vez, se dissocia em iões de hidrogénio (H+) e hipoclorito (OCl-) (1, 2) - estes produtos 
são inócuos. No entanto, o grande inconveniente da cloração resulta da formação de novos quí-
micos resultante da reacção do hidrogénio (H+) e do hipoclorito (OCl-) com substâncias orgânicas 
– dando origem aos denominados subprodutos da cloragem (1). 
 Os níveis de THMs (trihalometadnos) nas águas tratadas para consumo humano variam 
consoante a proveniência das águas: são mais baixos nas águas de origem profunda (subterrâ-
nea) do que nas águas de origem superfi cial, pois estas últimas, provenientes de rios, lagos ou 
barragens, transportam maiores quantidades de matéria orgânica; variam também conforme a 
estação do ano – no verão, o volume de matéria orgânica é maior (3).
 Os principais subprodutos da cloragem são um grupo químico denominado trihalometa-
nos (THMs), cujos principais compostos são: clorofórmio, bromodiclorometano, dibromocloro-
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metano e o bromofórmio. Estes compostos, uma vez formados, persistem ao longo do processo 
de tratamento da água (4). Os trihalometamos como subprodutos da desinfecção por cloro, foram 
identifi cados na década de 70 do século passado e, desde então, têm sido estudados em todo 
o mundo para identifi car se serão ou não tóxicos. Desde essa década até à actualidade, foram 
identifi cados cerca de 700 outros compostos decorrentes da cloração da água, sendo que a 
maioria dos quais ainda não foram avaliados relativamente à sua eventual toxicidade. 
 Como os THMs representam o subproduto de desinfecção por cloro mais prevalente, têm 
sido alvo de legislação própria há várias décadas e os seus níveis máximos permitidos nas águas 
de consumo têm vindo a baixar, de acordo com recomendações da Organização Mundial da Saú-
de (OMS). Em relação aos valores máximos permitidos para estes compostos, existem algumas 
diferenças considerando o país ou a entidade envolvida.
 Em Fevereiro de 1997, a Comissão Especializada da Qualidade da Água, da Associa-
ção Portuguesa de Distribuição e Drenagem da Água, coligiu dados dos distribuidores de água 
(continente e ilhas) relativos aos processos de desinfecção utilizados nas respectivas redes de 
abastecimento, e à eventual presença de trihalometanos nas análises de água. Apenas 7,3% dos 
distribuidores analisaram a presença de THMs na água no período em estudo. Verifi cou-se que 
as amostras analisadas continham trihalomentanos, sendo o clorofórmio aquele que apresentava 
concentrações mais elevadas (3). 
 As concentrações de THMs verifi cadas apresentaram valores elevados - valores próximos 
dos valores propostos pela CCE para o período de dez anos de adaptação à, então nova, Directi-
va de 4 de Junho de 1997, relativa à Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano (4). Esta 
directiva estabelecia os valores máximos permitidos que se deveriam verifi car dez anos após a 
sua entrada em vigor, dando aos países margem para irem ajustando as suas metodologias de 
desinfecção da água.

“Quanto mais elevada a temperatura, maior a 
concentração em THMs. O vapor de água 
durante o duche pode constituir um risco 

elevado de exposição a THMs”
 A União Europeia (UE) determinou, na sua última recomendação, como limite máximo de 
compostos totais de THMs na água, o valor de 80 μg/L, valor mais baixo que o recomendado 
pela OMS (5). O Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, altera o regime da qualidade da água 
para consumo humano, transpondo as Diretivas 2013/51/EURATOM e 2015/1787, e determina a 
concentração de 100 μg/L (80 μg/L nos pontos de entrega) como valor de THMs permitido.
  Dados de 2018, da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), 
revelaram que 98,72% da água da torneira, controlada em Portugal, era de boa qualidade, cor-
respondendo a um valor global de 98,63% (6).
 A temperatura da água e o seu pH infl uenciam o volume de formação de THMs (5, 7, 8, 9). 
Assim, quanto mais elevada a temperatura, maior a concentração em THMs. O vapor de água 
durante o duche pode constituir um risco elevado de exposição a THMs, podendo aumentar a 
sua concentração em 50% em relação à água fria (5). 
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 Apesar da exposição a trihalometanos através da ingestão de água clorada ser a exposi-
ção mais frequentemente estudada, há outras formas de exposição - a respiratória e a dérmica. 
A primeira é particularmente relevante durante o banho ou duche (inalação do vapor de água 
contendo THMs), devido ao aquecimento da água (10), e a segunda, no banho, duche ou quando 
se frequentam piscinas (5). 
 O clorofórmio é um dos quatro principais trihalomentanos, e tem sido usado como mar-
cador da presença de THMs no sangue.  Há estudos que determinam a sua presença no sangue 
após o duche ou o banho de imersão; e constatou-se que o seu nível no sangue é proporcional 
à concentração encontrada na água, e ao tempo de exposição, isto é, à duração do duche ou 
banho. 
 

HÁ RISCOS MAIS SÉRIOS?  

 Há dezenas de estudos (7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) que procuram identifi car uma possível 
relação de causa-efeito entre a exposição a estes compostos e o aparecimento de cancro, em 
particular, cancro da bexiga, cólon e recto. 
 Também se tem estudado a possibilidade de existência de outros efeitos adversos. Vários 
estudos identifi caram outros efeitos adversos, nomeadamente: efeitos reprodutivos adversos (ac-
ção sobre hormonas - efeitos anti-estrogénicos - e sobre os órgãos reprodutores (17), alterações 
na mobilidade dos espermatozoides (10)), assim como toxicidade directa nos rins e no fígado, com 
consequências nas respectivas funções (5, 14).

“Sendo o cancro uma doença multifactorial, 
são diversos os factores que podem contribuir 

para o seu aparecimento”
 Sendo o cancro uma doença multifactorial, ou seja, são diversos os factores que podem 
contribuir para o seu aparecimento, não é possível afi rmar que os trihalometanos presentes na 
água da rede pública de abastecimento, são condição necessária e sufi ciente para o apareci-
mento de cancro, e, portanto, também não é possível estabelecer qual a concentração a partir da 
qual poderão, eventualmente, condicionar doença. 
 No entanto, vários estudos realizados tanto em bactérias como em animais de laboratório 
revelaram haver uma associação causal entre a ingestão/contacto com os THMs e alterações 
celulares (7, 15, 16, 18, 19). 
 Esses estudos identifi caram que o clorofórmio é citotóxico, ou seja, é tóxico para as célu-
las; e o bromofórmio e o bromodiclorometano, são também citotóxicos, mutagénicos (alteram o 
ADN das células) (15) e genotóxicos (condicionam alteração nas células reprodutoras, com even-
tuais consequências nos descendentes) (16, 18). 
 Outros problemas de saúde potencialmente associados à exposição a trihalometanos 
incluem infertilidade e complicações na gravidez (5, 17), mas mais estudos são necessários para 
clarifi car a existência de eventual relação de causalidade.
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 ESTUDOS DE TAIWAN A NOVA IORQUE  

 Dois estudos realizados em Taiwan (11, 12) de avaliação de risco de cancro na população 
de Taiwan confrontaram as prevalências de cancro encontradas com as concentrações de cada 
um dos quatro principais THMs na água da rede de abastecimento público. Esses estudos repor-
tam as seguintes constatações: a) relativamente ao clorofórmio, o maior risco resulta do vapor de 
água no duche; b) a inalação do diclorobromometano e do clorodibromometano contribui para 
o risco total, mas a ingestão destes compostos também não pode ser ignorada; c) bromofórmio 
contribui com um risco duas vezes menor que os restantes THMs; e d) a exposição dermatológi-
ca aos quatro compostos representa um risco menor que a exposição oral aos mesmos (inges-
tão). 
 Por outro lado, um estudo realizado em Nova Iorque avaliou as concentrações de THMs 
nas águas de consumo dos vintes anos prévios à morte por cancro colorectal (grupo de casos), 
em cerca de quatrocentas mulheres, comparando com o grupo de controlo (mortes devidas a 
outras causas). Verifi cou não haver diferença estatisticamente signifi cativa entre os dois grupos, 
ou sejam, as mortes por cancro colorectal não apresentavam correlação com as concentrações 
em THMs nas águas de consumo (20). 

“Os resultados (...) sugeriam a existência de uma
relação entre consumo de água com THMs e 
os cancros da bexiga e recto em humanos”

 Na década de 90 do século passado, foi efectuada uma meta-análises (análise profun-
da à metodologia de investigação de estudos científi cos e dos seus resultados) de seis estudos 
científi cos em que se procurou identifi car uma eventual associação entre os THMs e a presença 
de cancro de bexiga e recto. Os resultados da meta-análise sugeriam a existência de uma relação 
entre consumo de água com THMs e os cancros da bexiga e recto em humanos, no entanto, ou-
tros subprodutos da cloragem para além dos THMs podem contribuir para esse mesmo resultado 
(19).
 À semelhança da anterior, uma outra meta-análise, da mesma década (21), que examinou 
nove estudos científi cos com metodologias idênticas aos anteriores (estudos de caso-controlo 
– comparando um grupo de pessoas expostas aos THMs e outro não-exposto -, e estudos de 
cohorte – monitorização de pessoas consumindo água com THMs ao longo do tempo), apontou 
como sendo estatisticamente signifi cativa a associação entre consumo de água clorada e os 
cancros de bexiga e recto. Essa meta-análise, examinou também estudos realizados em ratinhos 
de laboratório expostos a água com THMs, tendo verifi cado que estes desenvolveram cancro do 
cólon e recto (cancros que não são habituais em roedores), e que aqueles tumores tinham uma 
histologia (características celulares) idêntica às dos cancros homólogos em humanos. 
Em conclusões, essa meta-análise, indica que os THMs têm potencial carcinogénico (potencial 
de indução de tumores).   
 O cancro da bexiga tem sido um dos mais estudados na possibilidade de identifi car uma 
eventual relação de causalidade com o consumo de água clorada. O cancro da bexiga está 
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associado a factores como a idade, o tabagismo, a diabetes tipo II, o género, a etnia, a exposi-
ção ocupacional, entre outros. Em 2018 foi publicado um estudo que examinou as tendências na 
incidência de cancro de bexiga em 8 países durante os 45 anos anteriores (desde que os trihalo-
metanos foram detectados na água potável clorada). As concentrações de THMs diminuíram na 
maioria dos 8 países estudados, assim como a prevalência de tabagismo. O estudo não encon-
trou relação entre os níveis de THMs na água e a incidência de cancro da bexiga. Os eventuais 
riscos causais de cancro de bexiga relacionados com a água potável permanecem questionáveis 
e provavelmente serão pequenos em comparação com os outros fatores acima referidos (22). 
 Um estudo caso-controlo realizado entre 1998 e 2001 em Espanha, comparou dois gru-
pos de cerca de 1 200 pessoas cada, relativamente a identifi car uma eventual associação entre 
cancro da bexiga e a exposição aos vapores do duche e banho, e a utilização de piscina. Os 
resultados indicaram que um banho e duche mais longos eram menos seguros que um duche e 
banho mais curtos, e que a utilização continuada de piscina também não era favorável (8). 
 Os resultados dos inúmeros estudos científi cos realizados ao longo de décadas, em várias 
partes do mundo são, por vezes, contraditórios em relação à evidência de causalidade entre 
THMs e o aparecimento de cancro em humanos (19, 21, 23), ou seja, uns estudos apontam no sen-
tido de poder haver associação entre ambos (estudos realizados nas últimas décadas do século 
passado, em que as concentrações de THMs na água de consumo eram mais elevadas), outros 
não apresentam essa evidência (os mais recentes), de acordo com um painel de peritos que 
realizou a revisão dos estudos existentes que relacionavam a ingestão de água com THMs com o 
cancro da bexiga (24). 
 Em 2020 foi publicado o resultado de uma avaliação, realizada entre 2016 e 2019, aos 
níveis de THMs nas águas dos sistemas de abastecimento público dos 28 países da União Eu-
ropeia, e a análise do eventual contributo desses níveis para o aparecimento do cancro de bexi-
ga. Relativamente a Portugal, o valor médio de THMs nas águas estava abaixo do valor máximo 
permitido.
  No entanto, ainda assim, a análise complexa dos dados, indica que se os valores de 
THMs nas águas puderem ser menores que os actuais, o número de casos de cancro da bexiga 
que possa ser eventualmente condicionado por THMs poderá descer para metade (14).
 Resumindo, o cloro é fundamental para tornar a nossa água de rede segura e potável, e é 
um elemento fundamental do seu processo de tratamento.
 Ainda assim, os subprodutos da cloragem podem apresentar alguns riscos a longo prazo, 
riscos que a investigação científi ca tem vindo a analisar.

REFLEXÃO FINAL:

 Há que sublinhar que os riscos para a saúde humana causados pelos subprodutos de de-
sinfecção, onde se incluem os THMs, são signifi cativamente menores que os riscos de consumir 
uma água não sujeita a desinfecção. 
 As concentrações de THMs na água de consumo passaram a ser reguladas por normati-
va europeia desde 1997, sendo que a mesma estabeleceu os valores máximos permitidos para 
aquelas substâncias (THMs) a atingir num prazo de dez anos, pelo que valores actuais na água 
da rede já obedecem a esta normativa, e às normativas subsequentes.
 Por outro lado, mesmo que os valores de THMs estejam abaixo dos valores legislados, 



7

DRA. MANUELA CEREJEIRA
Médica

Especialista e Consultora em Saúde Pública

Mestre em Epidemiología de Campo, pela Escuela Nacional De Sanidad - 
Instituto de Salud Carlos III, Madrid

Ex-Bolseira da União Europeia: European Programme For Intervention
Epidemiology Trainning

Ex-Delegada de Saúde e ex-Colaboradora da Direcção-Geral da Saúde e da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Formação em Coaching e Psych-K 

Formação em Medicina de Bio-Regulação de Sistemas e Nutrição Celular Activa

Estudiosa de Física Quântica, Epigenética, Neurociências e Desenvolvimento 
Humano 

Estudiosa de várias áreas de Cura Natural cientifi camente comprovadas

Palestrante e Activista Consciencial.

SOBRE A AUTORA
(pequeno resumo biográfi co)

“Independentemente da história de vida de cada um, todos queremos ser saudáveis, ter sucesso e ser felizes. Para ser saudável, ter sucesso e ser feliz, 

é necessário estar presente aqui e agora, assumir 100% de responsabilidade pela sua vida, e estar em coerência entre o pensar-sentir-agir”
Manuela Cerejeira

isso não signifi ca que aquelas substâncias passem a ser inofensivas. Muitos factores são ainda 
desconhecidos relativamente ao impacte na saúde humana dos trihalometanos, assim como dos 
restantes 700 compostos que a água clorada pode conter.
 Há que realçar também que qualquer cancro não resulta de um único factor. O cancro 
é uma doença multifactorial, ou seja, em que muitos e diversos factores contribuem para o seu 
aparecimento, incluindo os factores emocionais, psicológicos, relacionais, alimentares, consumos 
tóxicos (medicamentos, álcool, tabaco, drogas) e poluição laboral e ambiente. Como tal, os estu-
dos epidemiológicos não possibilitam analisar, de modo inquestionável, o peso relativo de cada 
um desses factores no aparecimento do cancro, portanto, mais estudos são necessários.

“A boa notícia é que há forma de evitar esta 
exposição,colocando fi ltros de qualidade 
à saída do duche, pois têm a capacidade

de reter estas substâncias!” 
 Uma vez que a desinfecção por cloro condiciona, de modo inevitável, a formação de THMs 
e outros sub-produtos, eventualmente tóxicos, é indispensável usar equipamentos de fi ltragem da 
água (3, 7) que garantam a sua remoção, seja para beber e cozinhar, seja para o banho ou duche. 
 Caberá a cada cidadão, a ponderação e escolha de investir na sua saúde, introduzindo 
sistemas de fi ltragem na sua cozinha e no seu duche.
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