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23 OS COSMÉTICOS E OS RISCOS DA VAIDADE 
PRECOCE 

Miriam Machado Cunico e Cristina Peitz de Lima

A obsessão por um corpo perfeito, decorrente da busca desenfreada pela 
beleza imposta no Século XXI, tem levado crianças, adolescentes, jovens, adultos e 
idosos a um estado de sofrimento emocional. Muitas pessoas tornam-se cada vez mais 
vaidosas, influenciadas pela mídia, cujo apelo comercial é intenso. As pressões do meio 
social também atuam como formadores de opinião e com isto, crianças estão pulando 
etapas essenciais no seu processo evolutivo-educativo, e entrando precocemente no 
mundo adulto sem se deparar com as fases indispensáveis para o seu equilíbrio. 

Por conta do sofrimento emocional, aspectos relativos ao comportamento, 
autoestima, desempenhos psicossocial, físico e cognitivo são afetados, despertando 
interesse sobre a imagem corporal, a qual é composta frequentemente pela estima 
corporal e insatisfação com o corpo.1 

A estima corporal pode incluir outros aspectos além do peso e da forma do 
corpo, como cabelo, rosto, pele, aliando-se os cosméticos, empregados para limpar, 
perfumar, melhorar ou manter a aparência de diversas partes do corpo. Utilizados 
diariamente, os sabonetes, desodorantes, cremes, produtos de maquiagem, filtros 
solares, esmaltes e cremes de dentes se destacam dentre os demais existentes. 
Contudo, apesar de se mostrarem inofensivos, podem promover alergias, oleosidades 
e acnes precoces, entre outras intoxicações, visto serem constituídos por substâncias 
químicas, motivo pelo qual oferecem riscos para a saúde.
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Cabe lembrar que:

“Toda substância é veneno, não há nenhuma que não o 
seja; muitas vezes apenas a dose diferencia o veneno do 
remédio”. 

Paracelsus (1493-1541).2

Diante do exposto, neste capítulo serão abordadas resumidamente informações 
básicas sobre alguns cosméticos e o uso dos mesmos, assim como as implicações do 
seu uso decorrente da vaidade precoce, com o intuito de alertar sobre o perigo oculto 
nas fórmulas destes produtos.

Controle dos Cosméticos no brasil

O Brasil se destaca como terceiro maior mercado de cosméticos do mundo, 
terceiro mercado de cosméticos infantis do mundo, sexto consumidor mundial de 
maquiagens e segundo consumidor mundial de sabonetes per capita.3 No Brasil o 
termo Cosmético é utilizado de forma abrangente visto englobar produtos de higiene 
pessoal, perfumaria, produtos para bebês e demais cosméticos.

Cosméticos são controlados pela Câmara Técnica de 
Cosméticos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), autarquia vinculada ao Ministério da Saúde e pela 
Resolução RDC nº. 211, de 14 de julho de 2005. 

De acordo com a Lei 6360/76, inciso V, os cosméticos são4: 

“Produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao 
embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como 
pós faciais, talcos, cremes de beleza, creme para as mãos 
e similares, máscaras faciais, loções de beleza, soluções 
leitosas, cremosas e adstringentes, loções para as mãos, 
bases de maquilagem e óleos cosméticos, ruges, “blushes”, 
batons, lápis labiais, preparados antissolares, bronzeadores 
e simulatórios, rimeis, sombras, delineadores, tinturas 
capilares, agentes clareadores de cabelos, preparados para 
ondular e para alisar cabelos, fixadores de cabelos, laquês, 
brilhantinas e similares, loções capilares, depilatórios, 
preparados para unhas e outros (BRASIL, 1976).
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De acordo com a Resolução n. 79 anexo1, de agosto de 2000 da ANVISA5:

São produtos feitos com substâncias naturais e sintéticas 
ou suas misturas, para uso externo nas diversas partes 
do corpo humano (pele, sistema capilar, unhas, lábios, 
órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da 
cavidade oral), com o objetivo de limpá-los, perfumá-los, 
alterar sua aparência, corrigir odores corporais, protegê-los 
ou mantê-los em bom estado (pós faciais, talcos, cremes de 
beleza e outros).

 Os produtos cosméticos são divididos em 4 categorias e 2 grupos de risco, de 
acordo com as Resoluções 79/2000 e 335/19996:

Categorias

- produtos para higiene, 
- cosméticos, 
- perfumes, 
- produtos para bebês.

Grupos de risco 

Risco nível 1 (Risco mínimo): grau 1

- Considerados mais simples na formulação e nos efeitos prometidos. 
- Os fabricantes têm de apresentar documentos para comprovar que as 

substâncias estão dentro dos limites considerados seguros. 
- Não submetidos à análise, bastando uma notificação da empresa.
- Produtos como maquiagem (pós compactos, bases líquidas, sombras, rímel, 

delineadores, batons em pasta e líquidos), perfumes, sabonetes, xampus, 
cremes de barbear, pastas dentais, cremes hidratantes, géis para fixação de 
cabelos, talcos perfumados, sais de banho etc.

Risco nível 2 (Risco potencial): grau 2 

- Precisam de registro e análise técnica. 
- Passam por processos rigorosos de inspeção para serem comercializados.
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- Todos os produtos para bebês.
- Os fabricantes têm de apresentar documentos para comprovar que as 

substâncias estão dentro dos limites considerados seguros. 
- Produtos como: xampus anticaspa, desodorantes, sabonetes líquidos íntimos 

femininos, desodorantes de axilas, talcos antissépticos, protetores labiais e 
solares, cremes depiladores, repelentes, tinturas para cabelos, sprays para 
fixação, modeladores de penteados, clareadores de pelos, enxaguatórios 
bucais, esmaltes, óleos para massagens etc.

Armas químicas Ocultas no seu Cosmético

O que estão colocando dentro dos seus cosméticos? 

Em busca da beleza imposta pela sociedade globalizada, muitas pessoas 
utilizam os cosméticos sem considerar a composição química, indicação e a validade 
dos mesmos. 

Apesar das substâncias utilizadas em cosméticos estarem sujeitas a normas de 
órgãos reguladores e precisarem ser registradas na ANVISA, o perigo que as mesmas 
representam é inegável.

Dentre muitas substâncias existentes, algumas estão descritas no Quadro 1, a 
seguir, de acordo com a função que possuem dentro das formulações (Quadro 1)7.
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quadro 1 - Substâncias Químicas Conservantes Utilizadas em Produtos Cosméticos 
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Além dos conservantes existem outras funções que as substâncias químicas 
possuem dentro das formulações (Quadro 2)7. 

quadro 2 - Substâncias Químicas Usadas na Fabricação de Cosméticos
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quadro 2 - Substâncias Químicas Usadas na Fabricação de Cosméticos (cont.)
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quadro 2 - Substâncias Químicas Usadas na Fabricação de Cosméticos (cont.)
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Cosméticos e a Alergenicidade

Um cosmético pode desencadear reações alérgicas?  

As reações alérgicas podem ser produzidas por exposição continuada de um 
indivíduo a uma determinada substância presente em um cosmético. Pode ocorrer 
uma combinação de uma substância com algumas proteínas presentes no organismo, 
causando falhas bioquímicas ou enzimáticas, cuja intensidade depende da genética 
do indivíduo. O cérebro humano reage interpretando que esta há um invasor e produz 
histamina, visando neutralizar a ação da substância “agressora”. Contudo, os efeitos da 
histamina variam de pessoa para pessoa, e em todos os casos ocorre uma redução da 
imunidade das mesmas e aumento da propensão a doenças. Em casos mais extremos 
de sensibilização, causa o fechamento das vias respiratórias e morte por sufocação. 

Dentre as reações alérgicas produzidas por cosméticos, a dermatite de 
contato é a mais comum, e se traduz pela irritação da pele ou do couro cabeludo, 
pela formação de eczemas e por rachaduras. É importante salientar que no caso de 
crianças e adolescentes a alergia provocada por estes produtos cosméticos torna-se 
mais acentuada. Os solventes e conservantes são os componentes que desencadeiam 
com mais frequência essas reações. 

Cabe ressaltar que existem vários órgãos internacionais que regulam a produção 
de cosméticos e disponibilizam para acesso público um vasto banco de dados relativos 
a substâncias utilizadas em formulações cosméticas. Estão listados dados como doses 
máximas de ingestão, de exposição cutânea ou de inalação, dose letal e antídotos em 
caso de overdoses. Também estão disponíveis informações relativas à ecotoxicidade 
e as consequências para o meio ambiente em caso de um vazamento das mesmas, 
assim como do tempo que estas levarão para ser totalmente biodegradadas. 

Os Riscos da Vaidade Precoce

O uso precoce de cosméticos pode afetar a sua saúde?

Os cosméticos utilizados criteriosamente podem produzir efeitos benéficos 
contribuindo com a autoestima e a saúde das pessoas.  

Contudo, a pressão exercida pela sociedade em nome da beleza perfeita, acaba 
por envolver a todos, crianças e adolescentes, e aqueles que não têm o estereótipo 
imposto pela mídia, acabam na maioria das vezes com sentimento de insatisfação. 

O uso precoce de cosméticos acaba por ser prejudicial à saúde visto que a pele 
das crianças e adolescentes é mais sensível, requerendo maiores cuidados. Danos 
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aos fios e ao couro cabeludo decorrente do uso em excesso de tinturas, alisamentos, 
chapinhas e outros procedimentos nestas faixas etárias, também são bem mais 
pronunciados. 

O Risco do Uso de Cosméticos Caseiros

Cosméticos caseiros são perigosos?

O uso de cosméticos artesanais denominados “cosméticos caseiros” costumam 
ser praticados pela população. 

Dentre os procedimentos mais utilizados destacam-se os peelings e 
bronzeadores. O peeling caseiro é obtido na forma de uma mistura à base de sal e 
vinagre. A elevada acidez do vinagre pode provocar manchas na pele. Os bronzeadores 
caseiros não são recomendados visto apresentarem-se sem filtro solar. Desta forma, 
não previnem contra a radiação ultravioleta, provocando o envelhecimento da pele e 
doenças como o câncer. Além disso, a exposição do sol sobre a pele impregnada com 
bronzeadores caseiros pode provocar efeitos adversos como queimaduras. 

Riscos químicos em Salão de beleza

Salão de beleza pode ser nocivo para sua saúde?

Vários cosméticos são utilizados em salões de beleza e podem causar efeitos 
nocivos, assim como doenças ocupacionais aos profissionais expostos aos mesmos. 
Em geral, estes profissionais desconhecem ou ignoram os possíveis efeitos das 
substâncias químicas sobre a saúde.

Sem noção de segurança, crianças e adolescentes frequentam salões de beleza, 
para “se produzir”, fazem o cabelo e maquiagem, não somente para participação em 
festas, mas para atividades do dia-a-dia como ir à escola. Este comportamento se deve 
ao estímulo imposto pela sociedade. Mídia e a indústria da beleza lucram com esta 
vaidade precoce. 

Vale ressaltar que vaidade precoce pode levar à erotização precoce, apesar do 
olhar de pessoas éticas enxergarem como algo inofensivo e inocente. Para muitos pais as 
crianças e adolescentes são vistos como seres assexuados. Entretanto, a sensualização 
do corpo desperta o desejo para aqueles que possuem uma personalidade pervertida, 
significando mais um estímulo. Por mais que estas jovens tenham desenvolvido 
precocemente um “corpo de mulher adulta”, faltam-lhes a maturidade para a defesa 
aos assédios e abusos sexuais. 
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Cosméticos X Dicas de Uso 

que cuidados devem ser observados para um  uso seguro dos 
cosméticos? 

- Só adquirir produtos de procedência confiável, devidamente registrada, 
cuja embalagem esteja intacta e limpa. 

- Manter os produtos cosméticos nas embalagens originais.
- Seguir as instruções do fabricante (ler o rótulo ou a bula antes de usar 

qualquer produto).
- Evitar uso de produtos com aromas comestíveis (morango, chocolate, ou 

pêssego) para que não sejam utilizados como guloseimas. 
- Guardar todos os produtos potencialmente tóxicos em local fechado com 

chave e longe da curiosidade infantil. 
- Conscientizar os pais, professores e demais responsáveis que 

supervisionem o uso de produtos cosméticos pelas crianças. Caso 
surjam coceiras, irritações ou alergias, suspender o uso do produto e 
procurar orientação médica8.

- Nas crianças, o consumo excessivo de flúor por períodos 
prolongados pode afetar o processo de formação do esmalte 
dentário, ocasionando sua opacificação - a fluorose9. 

- Estimular a criança a realmente ter uma vida de criança, de brincadeiras, 
e mostrar a ela que tudo tem o seu tempo, e que ela terá o tempo dela para 
usar maquiagem. 

- Informar e conscientizar sobre os riscos da utilização de maquiagem 
por crianças e adolescentes, as quais não têm preocupação de remover a 
maquiagem que tapa os poros e impede a respiração correta da derme. 

- Alertar que o uso precoce de maquiagem e outros produtos cosméticos 
pode não só afetar a pele mas o psicológico-emocional da criança, 
no sentido de “queimar etapas” na vida. Além disso, as crianças têm 
mais predisposição a alergias à cosméticos pelo fato da pele ter o pH 
diferente da pele do adulto, assim como a imunidade.

- Alertar que não se deve fazer uso compartilhado de maquiagem com 
outras pessoas:

- há risco de contaminação. 
- partilha de material pode vir a desenvolver uma conjuntivite ou 

mesmo herpes. 
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- Na escolha dos cosméticos:
- verificar a composição de cada produto, os ativos que contêm, ao 

tipo de pele e faixa etária indicadas. 
- Uso de rímel, lápis ou sombra: 

- podem lesar os olhos, causar inflamações nas pálpebras, irritações 
na córnea, vermelhidão, ardor, entre outros sintomas.

- em pessoas alérgicas, os riscos são mais pronunciados.
- Embalagens:

- as embalagens de cosméticos infantis devem apresentar siste mas 
e válvulas de dosagem que permitam a liberação de peque nas 
quantidades do produto e não devem ter pontas cortantes ou pe-
rigosas8. 

- fechar as embalagens dos produtos cosméticos logo após o seu uso.
- apelos comerciais indesejáveis nas embalagens de muitos produtos 

de higiene bucal contendo flúor, destinados a crianças maiores 
de seis anos estampam personagens de desenhos animados e 
programas de televisão.

- outros produtos oferecem brindes, como estojos com escova e fio 
dental ou cartelas de adesivos. Tudo isso torna os produtos atraentes 
mesmo para as crianças com idade inferior à recomendada para uso.

- Produtos de higiene bucal:
- Os pais devem ser orientados a armazenar os dentifrícios e 

enxaguatórios bucais sempre fora do alcance das crianças.
 - Sabe-se que os cremes dentais convencionais têm potencial de 

provocar abrasão do esmalte dentário e da dentina, retração da 
gengiva, fluorose dental nas crianças e, mais raramente, reações 
alérgicas em indivíduos sensíveis a algum dos componentes da 
formulação, como o mentol10.

- Diversos enxaguatórios bucais possuem pH por volta de 5,5 com 
potencial de erodir o esmalte dentário e a dentina. 

- Produtos que contêm álcool na formulação podem ocasionar 
toxicidade sistêmica quando deglutidos inadvertidamente ou 
atuar como carcinógenos na mucosa bucal em efeito sinérgico com 
o tabaco10.

- Muitas pessoas residentes em regiões quentes têm o costume de 
adicionar pequenas quantidades de dentifrício à água potável 
para obter um efeito refrescante, o que aumenta a ingestão 
inadvertida de flúor9.
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Considerações Finais

A composição dos cosméticos usados diariamente por milhares de pessoas 
contém substâncias potencialmente perigosas para a saúde. O uso prolongado pode 
provocar doenças mais graves, como o câncer. A ditadura da beleza imposta pela 
sociedade e explorada em comercias de produtos cosméticos desponta nas crianças 
e adolescentes o interesse precoce e desnecessário por estes produtos. Assim, o uso 
exagerado de formulações cosméticas por esta faixa etária sem a devida orientação 
de pais e responsáveis, muitos dos quais sem noção do perigo, acaba por aumentar 
a incidência dos quadros alérgicos e irritações cutâneas, assim como de intoxicações 
por ingestão.  

Para efeito de conclusão, ressaltamos a importância da dimensão educativa 
que envolve profissionais de áreas multidisciplinares para um público não só infanto-
juvenil e principalmente feminino, mas que informe e oriente todas as pessoas em 
relação aos hábitos de uso destes produtos. É um desafio que se impõe a todos 
que acreditam que corpo e beleza podem e devem ser pensados em suas múltiplas 
dimensões, não se restringindo a padrões especificamente estéticos, porém acima de 
ideologias duvidosas que se mostram diante de nós.
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