
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: MITOS E VERDADES SOBRE O BATOMTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FARMÁCIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLISINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANDRESSA CARVALHO DOS REIS, FERNANDA MORAIS HUMER, KAROLINE DE
ALMEIDA, SOLANGE PEDROSO GALBIATI
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ANDREIA DIAS, VALÉRIA LIMA MUNHOZ SILVACOLABORADOR(ES): 



RESUMO: O batom é um cosmético muito antigo, utilizado pelas mulheres no 

mundo inteiro. Metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, níquel e 

titânio, podem ser encontrados em formulações de batons, esses metais possuem 

altos níveis de toxicidade, podendo acarretar riscos a saúde humana. Existem no 

Brasil, e nos principais órgãos reguladores mundiais, normas que limitam e 

regularizam a quantidade destas impurezas em produtos labiais, porém as mesmas 

são ineficientes e generalistas.O presente artigo trata-se de uma revisão 

bibliográfica, cujo objetivo é avaliar quais os mitos e verdades sobre os 

contaminantes mais comuns encontrados em batons correlacionando sua presença 

aos riscos reais destes a saúde humana. Até o presente momento foi possível 

constatar que o fator contaminante dessas substâncias em batom é real, podendo 

estes se acumular no organismo e apresentar riscos à saúde do consumidor. 

INTRODUÇÃO 

O batom é um cosmético utilizado mundialmente pelas mulheres de todas as classes 

sociais para colorir e realçar os lábios, seu uso data-se desde o Egito Antigo, onde 

as egípcias coloriam os lábios, com uma mistura a base de frutas vermelhas e 

banha de galinha (ATZ, 2008; SOUZA; JUNIOR, 2010). 

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é o órgão responsável pela 

regulamentação e fiscalização dos produtos cosméticos no Brasil, ela estabelece os 

limites permitidos de metais pesados nestes produtos, sendo de sua inteira 

responsabilidade a garantia da segurança de produtos cosméticos nacionais e 

importados (DIAS,2013). 

A formulação dos batons difere de acordo com as peculiaridades de cada marca 

produtora, as quais utilizam como base diversas ceras, lubrificantes, óleos, 

emolientes, antioxidantes, pigmentos e materiais de preenchimento como mica, 

dióxido de titânio e sílica (ATZ, 2008). 

Mesmo com todos os estudos e melhorias nas formulações cosméticas, muitas 

pessoas ainda utilizam esses produtos, sem o menor conhecimento de sua 

composição e dos possíveis riscos que os mesmos podem ocasionar a saúde (ATZ, 

2008). 

 



Diante do exposto, verificou-se que poucos são os trabalhos voltados ao 

esclarecimento do que é mito e do que é verdade sobre os contaminantes 

encontrados em batons. 

OBJETIVO 

Abordar os mitos e verdades sobre o Batom, descrevendo quais os contaminantes 

mais comuns encontrados em suas formulações e quais os riscos reais destes a 

saúde humana. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica de artigos e Leis, nas 

bases de dados da Bireme, Medline, Scielo, Anvisa, e nos livros da biblioteca da 

escola. 

DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento da pesquisa realizou-se inicialmente uma estudo com 

leitura minuciosa do material bibliográfico, seguido por uma leitura exploratória e 

seletiva com posterior leitura analítica e interpretativa do material. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A ANVISA estabelece uma lista de substâncias de uso proibido em cosméticos no 

Brasil, onde metais como arsênio, chumbo, cádmio, cromo e mercúrio ficam 

proibidos nas formulações de batons, porém o uso de alguns destes metais como o 

arsênio e o chumbo são permitidos na forma de corantes, desde que estes não 

contenham um nível de impurezas maior que 3ppm de arsênio e 20 ppm de chumbo 

(BRASIL, 2006; DIAS, 2013). 

Segundo o mesmo autor, são muitos os estudos que detectam a presença de metais 

pesados e outras substâncias tóxicas aos seres humanos em formulações de 

batons, no entanto, é necessária, uma avaliação quantitativa da presença destas 



substâncias nos produtos para que possa determinar se estes estão acima do nível 

permitido, e quais os riscos reais de sua presença à saúde do consumidor. 

O chumbo é o metal que apresenta mais informações quanto a sua quantidade em 

batons. Diversos estudos demonstram que, existem no mercado muitos produtos 

labiais com nível de chumbo acima do permitido, porém é necessário avaliar a 

exposição e não somente a presença deste metal no produto (DIAS, 2013). 

Para Atz (2008), Não se pode negligenciar as concentrações, ainda que baixas de 

chumbo e cádmio encontradas em batons, por ser este um produto aplicado sobre 

os lábios e parcialmente ingerido, sendo que estes elementos podem se acumular 

no organismo humano, apresentando riscos à saúde. 

Portanto os estudos analisados até o presente momento demonstram que os batons 

não são tão inofensivos, pois podem apresentar substâncias tóxicas em sua 

composição, não como item da formulação, mas como agentes contaminantes, 

portanto não se pode concluir a total inocuidade do mesmo. 
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