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RESUMO 

Diante da escassez de conteúdos existentes descrevendo o tema do ponto de vista 

do design, foi observada a necessidade de investigar a problemática da 

regulamentação na produção de objetos sexuais, assim como a importância do 

design no setor. 

Através da localização e da seleção das fontes de informação, entre elas a pesquisa 

bibliográfica e de campo, pôde-se fazer recortes sequenciais, onde a pesquisa se 

organiza em blocos que abordam a definição, regulamentação, toxicidade, 

porosidade. 

Como resultados parciais da pesquisa, pode-se relatar que há uma grande 

necessidade de regulamentação do setor, cujo reflexo no mercado é a presença de 

materiais tóxicos e agressivos à saúde dos usuários. Além disso, observa-se que a 

função do designer de produtos como agente criador é crucial para o 

desenvolvimento de produtos mais seguros.  

Diante de tais fatores, observa-se que é possível executar ainda mais pesquisas de 

campo, tal quais pesquisas clínicas sobre os materiais utilizados. 

 

INTRODUÇÃO 

Os objetos eróticos têm um significado cultural histórico muito grande, com seus 

primeiros exemplares datados da era paleolítica, em torno do século 25 a.C. (NIXON 

et al, 2017). Para entender a complexidade e importância do tema, é necessário que 

se estude os materiais e as questões que envolvem o design destes produtos na 

atualidade, devido ao aumento do mercado (ABEME, 2017). 

A problemática observada no setor dos objetos eróticos, constantemente 

denunciada pelas publicações da crítica de sex toys: Dangerous Lilly (2015) são 

questões relacionadas à saúde dos usuários devido ao uso de materiais pouco 

seguros por conterem agentes tóxicos e/ou pela sua porosidade. 

Partindo desta explanação, levanta-se o seguinte problema: de que maneira o 

designer de produto pode desenvolver objetos eróticos que sejam mais seguros para 

o usuário? 
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OBJETIVOS 

Este trabalho busca subsídios dentro do contexto de materialidade, regulamentação 

entre outras questões tangentes ao design de produtos eróticos. Como objetivo, o 

presente artigo visa estudar o estado da arte na academia e no mercado, a fim de 

gerar respostas e produzir um artigo acadêmico que reúna essas questões sob a 

ótica do design. 

Esta pesquisa justifica-se pela escassez de conteúdo acadêmico direcionado ao 

designer, devido á questão do tabu encontrado na academia, assim como a 

marginalização que os objetos eróticos estão submetidos. 

 

SEX TOY: DEFINIÇÃO 

De acordo com o dicionário Collins, sex toy é “um objeto que algumas pessoas usam 

para dar prazer sexual a si mesma ou a outras pessoas” (COLLINS, 2014). 

Do ponto de vista exposto no artigo A tecnologia e o prazer sexual: acessórios que 

facilitam o orgasmo, os brinquedos sexuais são recursos tecnológicos disponíveis no 

mercado para que as pessoas pratiquem a auto estimulação ou aparelhos 

destinados a facilitar o orgasmo feminino e/ou masculino com ou sem companhia de 

alguém, e outros acessórios (GUSSO; LESZCZYNSKI, 2010). 

 

MATERIALIDADE 

A questão da materialidade nos objetos eróticos é de suma importância, tendo em 

vista que o tato é um dos sentidos mais utilizados no processo de autoconhecimento 

sexual. É importante ressaltar o valor das diferentes texturas acessíveis através de 

materiais diferentes, assim como observar a questão da segurança envolvida na 

escolha do material de fabricação do produto. 

A questão da escolha de materiais é intrínseca ao trabalho do designer de produtos, 

e para conduzir essa questão, os capítulos subsequentes apresentam as questões 

regulatórias, de segurança, assim como o estado da arte dos materiais no setor. É 

importante salientar que incluir o designer de produtos no desenvolvimento 

conceitual do produto pode fazer com que produtos mais saudáveis ao usuário 

sejam desenvolvidos, afinal, isto está nas diretrizes éticas da profissão.  
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Nos próximos capítulos foi utilizado como fonte o blog americano de criticas acerca 

do universo dos produtos eróticos assinado por Dangerous Lilly. O site citado pode 

ser considerado como fonte confiável por apresentar conhecimento empírico em 

relação aos materiais, sua porosidade, toxicidade, métodos de higienização e etc. 

Além de citar artigos científicos e pesquisas realizadas sobre o tema. 

 

REGULAMENTAÇÃO 

Segundo Paula Aguilar, ex-presidente da Associação Brasileira das Empresas do 

Mercado Erótico (ABEME), há vinte anos se tem a noção da necessidade de leis e 

regulamentação especifica para o setor, que apenas se enquadra em certas 

legislações criadas para outros fins, como as leis sanitárias e de boas práticas de 

fabricação, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Inmetro), de órgãos municipais, entre outros. No entanto, vários problemas são 

decorrentes dessa falta de regulamentação, como a toxicidade de certos materiais 

utilizados. 

Uma parte do problema da regulamentação do setor está na nomenclatura dos 

materiais descritos nas embalagens, já que não há quem fiscalize esses produtos, 

as empresas podem declarar que um material é feito de silicone, por exemplo, 

quando na verdade existe uma mistura de materiais ou até mesmo não contém 

silicone, problema registrado pelo blog Dangerous Lilly (2015) e por Nils H. Nilsson 

et al (2006).  

Um usuário ciente dos problemas que um material poroso ou tóxico pode trazer se 

atém aos produtos feitos de silicone, porém até pouco tempo muitas empresas 

“suspeitas” usavam a palavra silicone quando na verdade o produto era feito de um 

material termoplástico, borracha ou PVC (LILLY, 2015). 

“Parte do problema nesta indústria é a nomenclatura errônea de material. Screaming 

O costumava chamar seu material claro e elástico de "SEBS Silicone". Eles 

alegaram que SEBS significa "estireno-etileno / butileno-estireno". No entanto, eu 

testei o material e o teste me mostrou que não há silicone lá dentro (Tradução livre 

do autor, Dangerous Lilly).” 



4 

 

 

 

Nilsson (2006) indica que o problema vem da falta de descrição do material utilizado 

e aponta a questão da utilização de ftalatos, substância química proibida em alguns 

países e produtos, mas que é utilizado na indústria dos produtos eróticos, como será 

revisado mais adiante neste artigo. 

A maior parte dos sex toys é produzida na China e na maioria das vezes não há 

descrição material. "Jelly" que é uma designação de material amplamente utilizada, 

na verdade é 'Vinil plastificado' (PVC). O teor de plastificante pode ser muito alto, até 

70%, o que significa que mais de 2/3 dos materiais consistem em plastificantes. Os 

plastificantes utilizados são do tipo ftalato (DEHP, DNOP; DINP) (NILSSON et al. 

2006). 

Emily Stabile (2013) em seu artigo Commentary: Getting the Government in Bed: 

How to Regulate the Sex-Toy Industry indica que as fabricantes de brinquedos 

sexuais estão “livres” para se envolver em práticas que agências como Food and 

Drug Administration (FDA), a Consumer Product Safety Commission (CPSC) e a 

Federal Trade Commission (FTC) regulam, sendo elas a produção de produtos de 

consumo perigoso (produtos quimicos tóxicos), falhas de design prejudiciais e 

imprecisões ou embalagens enganosas. Stabile aponta também um estudo recente 

em que 6799 indivíduos deram entrada na emergência nos Estados Unidos por 

lesões causadas durante o uso de sex toys como detalha o a Figura 1, 

representando o gráfico plotado abaixo: 

 

 

Dispositivos de vibração - 73,5

Dildos - 12,9

Outros dispositivos/não
especificados - 11,7

Anéis - 1,9

Figura 1 - Procura por atendimento de emergência nos Estados Unidos por lesões causadas por 

brinquedos sexuais entre 1995 e 2006 (%) 
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A autora ressalta que o número de lesões reportadas na pesquisa pode ser maior 

devido ao fato de que o constrangimento acerca de lesões causadas durante o uso 

de brinquedos eróticos faz com que muitas pessoas não procurem atendimento. 

Esse constrangimento também pode fazer com que a pessoa demore em procurar 

ajuda o que pode resultar na necessidade de métodos mais invasivos (STABILE, 

2013). 

Conquanto os estudos não tenham investigado como precisamente as lesões 

ocorreram, as falhas de design e rotulagem das embalagens podem causar danos 

como, por exemplo, nos casos de sex toys para penetração anal como Emily explica: 

“Por exemplo, para serem seguros para a penetração anal, os brinquedos sexuais 

devem ter uma extremidade que seja suficientemente larga para que o brinquedo 

não seja sugado pelo corpo e perdido, podendo causar ferimentos graves. Com 

78,1% das lesões ocorrendo na região anorretal, o estudo sugeriu que esse é o tipo 

mais comum de lesão relacionada a brinquedos sexuais (tradução livre do autor; 

STABILE, 2013).” 

Outras falhas, além dos materiais, em objetos similares podem causar demais 

lesões: brinquedos com extremidades afiadas podem provocar cortes e roturas, 

vibradores e outros objetos com partes elétricas podem expor os usuários à fiação 

insegura e choques. O próprio desconforto ao falar sobre sexo e o uso desses 

produtos faz com que muitos clientes não perguntem aos vendedores sobre a forma 

correta de se utilizar cada objeto sendo esse mesmo desconforto o que reduz as 

chances de os usuários discutirem problemas encontrados nos produtos e buscarem 

informações. Tendo em vista todas essas questões poucos estudos investigam se 

uma lesão ocorreu por causa de uma falha de projeto ou por uso indevido, assim 

como a causa direta de lesões como câncer (no caso produtos químicos utilizados 

como plastificantes que serão explicitados no próximo capitulo) e defeitos congênitos 

no uso de sex toys são muito difíceis de provar, sendo dever de o fabricante alertar 

sobre o perigo envolvido na utilização do produto já que certos riscos são 

reconhecidos até mesmo por agências governamentais (BIESANZ, 2007). 

Nos Estados Unidos o CPSC regula perigos de design de produtos que podem 

causar lesões. A FDA é responsável pela etiquetagem e publicidade para produtos 
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farmacêuticos. No caso dos alimentos é a United States Department of Agriculture 

(USDA) e a FTC para uma variedade de outros produtos e apesar do cuidado e 

regulamentações nesses contextos brinquedos sexuais não estão sujeitos a esses 

regulamentos feitos para segurança dos usuários. Como então os objetos sexuais 

são comercializados? A resposta está nos “encaixes” que a lei permite fazendo com 

que esses objetos circulem dentro da regulamentação de outros como explicitado 

em Dildos, Artificial Vaginas, and Phthalates: How Toxic Sex Toys Illustrate a 

Broader Problem for Consumer Protection. 

“Embora os regulamentos sobre dispositivos médicos sejam abundantes, não há 

nenhuma lei sobre a qualidade ou a composição dos brinquedos sexuais no nível do 

consumidor (BIESANZ, 2007).” 

No Brasil, esses “encaixes” ocorrem da mesma maneira, e assim como nos outros 

países a falta de uma agência regulatória especifica para o mercado gera diversos 

problemas. A lei N° 6.360, de 23 de setembro de 1976 tem a função de regular os 

produtos sujeitos à Vigilância Sanitária e à regulação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), no entanto os termos: lubrificante, erótico, sexo etc. 

Não são encontrados, o que já representa uma falha na legislação referente a esse 

ramo. 

Dessa maneira os produtos apenas devem seguir as boas práticas de fabricação e 

rotulagem adequada. Veem-se vários produtos registrados na ANVISA em 

categorias diferentes como, por exemplo, lubrificantes registrados como correlatos, 

cosméticos ou saneantes, todavia essas classes apresentam graus de risco 

diferentes pro mesmo tipo de produto. Segundo o ginecologista Mauricio Carielo 

“usar um produto inadequado pode levar a uma reação alérgica leve, causar prurido 

e vermelhidão e agravar doenças pré-existentes”.  

Evidencia-se que todos os produtos relacionados ao universo erótico carecem de um 

processo regulatório único. A questão é ainda mais grave no que se refere às 

próteses e vibradores, pois estes produtos não são amparados nem pela ANVISA já 

que pelo menos os lubrificantes são manipulados em laboratórios regulados e com 

registro grau 2, ou seja, clinicamente testados. 
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Por fim, encerra-se a questão regulatória com a citação de Zach Biesanz (2007), 

fiscal da proteção ao consumidor de Nova Iorque: 

“Os produtos para adultos são "difíceis de falar, como adultos". Um fator importante 

que contribuiu para o sucesso da indústria de brinquedos sexuais é que ela opera 

em grande parte nas sombras: governos, grupos de consumidores e a área médica 

geralmente em negação sobre a própria existência da indústria de brinquedos 

sexuais.” 

 

TOXICIDADE 

Conforme a definição de Harald Mückter (2003), professor doutor no Instituto 

Walther-Straub de farmacologia e toxicologia, a toxicidade não é necessariamente 

uma propriedade específica de drogas e substâncias químicas, mas um termo 

operativo para descrever o resultado adverso de uma interação droga-hospedeiro 

específica. 

Em 2001 a revista alemã Stern contratou o químico Hans Ulrich Krieg, do Instituto 

Eco- ambiental de Colônia, para estudar a composição dos brinquedos sexuais. 

Krieg mostra então que: 

“A composição química de muitos brinquedos sexuais é incrivelmente tóxica, mais 

tóxica do que qualquer coisa que ele tenha visto em mais de 10 anos analisando 

produtos de consumo. Os brinquedos sexuais testados continham 10 ou mais 

produtos químicos perigosos, incluindo quantidades "extraordinariamente altas". Di 

(2-etilhexil) ftalato (DEHP). O professor Hermann Kruse, um toxicólogo da 

Universidade de Kiel, chamou esse nível de toxicidade de "pura insanidade" 

(BIESANZ, 2007).” 

 

FTALATOS 

Os ftalatos são um grupo de substâncias com a mesma estrutura química geral 

capaz de tornar plástico rígido em maleável. Alguns ftalatos, segundo a Agência de 

Proteção Ambiental da Dinamarca (2013), são comprovadamente motivo de 

preocupação, e são classificados, pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o 

Câncer (IARC), como possivelmente carcinogênicos para humanos (grupo 2B). Os 
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ftalatos tem um efeito no sistema endócrino afetando a reprodução, entre outros 

diversos efeitos, dependendo do ftalato em questão. 

Devido à presença de derivados de ftlato em objetos eróticos ter sido evidenciada, 

através da pesquisa feita pelo Ministério do Ambiente dinamarquês acerca de 

substâncias químicas em sex toys, é necessário que seja produzido um capítulo 

específico sobre a presença desses compostos e os seus riscos à saúde humana. 

Os níveis de ftalato, entre eles o DEHP, o di-n-octilftalatos (DNOP) e o di-iso-

nonilftalatos (DINP), são controlados, nos Estados Unidos, em produtos de outros 

segmentos a uma taxa limite de 0,1%. No Brasil, desde 2009, são controlados com 

limite superior de 1% em copos e garrafas. Na Europa, os ftalatos são proibidos em 

brinquedos infantis e instrumentos de puericultura. 

Nessa mesma pesquisa foram analisados 15 produtos eróticos, focados em dildos e 

vibradores, onde se constatou a presença de ftalatos em 10 desses produtos, 

chegando a apresentar mais de 70% em massa (NILSSON et al, 2006). 

Mais uma vez, constata-se a necessidade de uma regulação dos materiais 

utilizados, tendo em vista que o usuário não consegue saber visualmente se o 

material possui ou não ftalatos. Essa regulação, em relação a substâncias tóxicas 

como os ftalatos, pode ser feita de maneira simples através da utilização da Lista de 

Substâncias Indesejáveis (LOUS), desenvolvida de 5 em 5 anos pelo governo 

dinamarquês. 

Outros componentes tóxicos são identificados através de testes de detecção de 

compostos desenvolvidos pelo Ministério do Ambiente da Dinamarca, mas não serão 

tratados neste artigo. 

 

POROSIDADE 

Em entrevista realizada com a Dra. Maria Fernanda Pinto Coelho Reis, 

especializada em infectologia, foi definido por ela que poroso é todo e qualquer 

material que pode “segurar partículas, logo, segurar bichos”. Problema amplamente 

discutido por Dangerous Lilly em seu blog. No capitulo passado foi discutida a 

questão da toxicidade dos materiais, nesse serão revisadas as questões envolvidas 

com a porosidade dos mesmos já que mesmo que um material em questão não seja 
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tóxico (como a maioria dos elastômeros do tipo TPR e TPE), pode ser poroso e isso 

gera uma grande preocupação já que brinquedos sexuais com essa característica 

nunca podem ser higienizados muito menos esterilizados. Nunca devem ser 

compartilhados entre parceiros que não concordaram em fazer sexo desprotegido e 

nunca deve se usar o mesmo produto poroso vaginal e analmente como aconselha 

Dangerous Lilly (2015). É importante ter em mente que: “só porque um material é 

poroso não significa que ele é tóxico. Todos os sex toys tóxicos são porosos, mas 

não vice versa.”. 

O principal problema da superfície porosa reside na proliferação de Bactérias, mofo, 

fungos que podem entrar nos poros desses materiais e “fazer uma casa”. Logo, 

quanto mais poroso for o material mais facilmente isso acontecerá. Não foram 

realizados estudos específicos sobre os efeitos do uso de um brinquedo sexual 

embolorado, porém, durante entrevista a Dra. Maria Fernanda afirma que um estudo 

acerca do uso do cateter (tubo de plástico ou silicone utilizado na medicina), onde 

mesmo os mais lisos formam um biofilme (camada de bactérias e fungos) existe o 

risco de causar infecções no sangue, por exemplo.  

Silicone puro é considerado como efetivamente não poroso, capaz de ser 

higienizado e quimicamente inerte (o que significa que ele não vai se quebrar ou 

desfazer), outros materiais que precisam ser “amaciados” como “Jelly”, borracha, 

PVC, Cyberskin® e etc. são quimicamente instáveis e começarão a se desfazer com 

o tempo. 

Muitos aconselham o uso de preservativos masculinos (camisinhas) para se proteger 

dos riscos de um material poroso, porém, outras questões estão em jogo e só 

porque os preservativos podem prevenir a gravidez e as DST’s não significa que 

eles podem ser colocados em um vibrador poroso infectado com bactérias e 

químicas e mantê-lo seguro. 

 

CONCLUSÃO 

Em virtude dos fatos mencionados conclui-se que, o papel do designer de produto 

no segmento dos produtos eróticos é essencial, visto que falhas de projeto neste 

segmento, como o desenho e a escolha dos materiais adequados pode causar 
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lesões ao usuário, como por exemplo, nos casos de brinquedos com extremidades 

afiadas que podem provocar cortes e roturas ou vibradores com partes elétricas que 

podem expor os usuários à fiação insegura e choques. O papel de um órgão 

regulador do setor também é de extrema importância para que as empresas não 

exponham seus clientes a produtos tóxicos e porosos, e o designer nesse caso 

trabalha para encontrar alternativas materiais de acordo com o que seria ideal para o 

usuário e para a empresa. É possível que se faça um aprofundamento sobre cada 

material posto que não existem artigos científicos específicos sobre a materialidade 

dos produtos desse mercado, muito menos do ponto de vista do designer industrial.  
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