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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO ALTERNATIVO PARA DETERMINAÇÃO DE 

DIÓXIDO DE TITÂNIO EM CREMES DENTAIS 

Resumo 

Por meio deste trabalho, pretende-se desenvolver um método analítico quantitativo 

capaz de evidenciar as concentrações de dióxido de titânio presente nos cremes 

dentais, uma vez que este foi classificado pela Agência Internacional de Pesquisa 

sobre Câncer (IARC), como potencialmente cancerígeno e que não há, no Brasil, 

legislação que estipule a concentração máxima a ser utilizada, sendo permitido 

dentro das boas práticas de fabricação. 

Introdução 

O TiO2 (na forma de pó) é empregado como pigmento para proporcionar brancura e 

opacidade aos produtos como tintas, revestimentos, plásticos, papel, alimentos 

(quando usado como um corante alimentar, tem o número E E171), medicamentos, 

na maioria dos cremes dentais e em quase todos os protetores solares.  

Entre as aplicações deste pigmento, destaca-se o uso como matéria-prima nos 

cremes dentais, utilizado para conferir uma cor branca e suas propriedades de 

opacidade proporcionam um aspecto não translúcido (FRAZER, 2001).O 

TiO2,constituinte da maioria dos dentifrícios, não apresenta especificações de dose 

máxima diária aceitável pela ANVISA que o considera um aditivo alimentar com a 

função de corante com utilização autorizada dentro das boas práticas de fabricação. 

Em 2006, a Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (IARC), classificou o  

dióxido de titânio como possivelmente cancerígeno, do Grupo 2B ,para os seres 

humanos.  

Objetivos 

Determinar a concentração de dióxido de titânio presente nos cremes dentais, visto 

sua classificação (possivelmente cancerígena), pela Agência Internacional de 

Pesquisa sobre Câncer (IARC), sabendo-se que os cremes dentais promovem a 

abrasão do esmalte dentário, possibilitando o TiO2  impregnar-se nas irregularidades 

criadas (TOSTES et al.,2009) e considerando a ausência de tal informação nas 

embalagens comercializadas. 

Metodologia  

Para o estudo do tema proposto foi realizado o levantamento bibliográfico com base 

em material publicado em livros, acessíveis na biblioteca da Universidade, em 



periódicos e também em plataformas como scielo,toxnet,google acadêmico e 

QNINT. 

Com intuito fundamentar a importância da determinação das concentrações de 

dióxido de titânio nos cremes dentais, inicialmente, buscou-se informações a 

respeito do composto (TiO2), os efeitos adversos da sua utilização para a saúde 

humana e a legislação que rege sua utilização na indústria de dentifrícios.   

Num segundo momento, pesquisou-se a metodologia analítica quantitativa 

comumente utilizada para a determinação de dióxido de titânio e os métodos 

passíveis de aplicação dentro da Universidade. 

Desenvolvimento 

Ao realizar o levantamento bibliográfico, constatou-se que as nanopartículas são 

empregadas na fabricação de diversos produtos de consumo como embalagens 

(CHEN; MENG; XING et al.,2006), creme dental e cosméticos (MENARD; DROBNE; 

JEMEC, 2011).  

Com o aumento da aplicação das nanopartículas de TiO2 na produção de inúmeros 

produtos disponíveis comercialmente, vários estudos in vitro e in vivo avaliando os 

potenciais riscos destas nanopartículas para os humanos tem recebido maior 

atenção nos últimos anos (PARK et al., 2008; DROBNE et al., 2009; ZHU et al., 

2009; GONÇALVES et al., 2010; HUSSAIN; THOMASSEN et al., 2010).  

Wang et al (2007), após tratamento oral de camundongos com nanopartículas de 

TiO2 com em média 80 nm, observaram a deposição destas nanopartículas no 

fígado, levando a dano hepático, o que indicou que  partículas de TiO2 podem ser 

transportadas para outros tecidos e órgãos após a absorção por parte do trato 

gastrointestinal.  

Resultados Preliminares 

A partir das pesquisas sobre a toxicidade do dióxido de titânio, percebeu-se a 

necessidade de quantificar o dióxido de titânio presente nos cremes dentais. 

SCHWAB (2011) realizou a determinação de dióxido de titânio em cremes dentais 

por fluorescência de raios-x e calibração multivariada. O maior teor de TIO2 

encontrado na amostra de creme, neste experimento, foi de 0,87g/100g o que ainda 

é aceitável segundo a recomendação da FDA: 1g/100g para alimentos. 
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