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O que é slime?

O que é bórax?

O que pode acontecer  quando
o bórax é manipulado?

O que fazer em casos de intoxicação?

Slime (do inglês: viscoso ou pegajoso), também conhecido como gosma ou geleca, é 
uma massa de modelar que pode ter diferentes receitas e texturas. 
Essa massa de modelar tem sido fabricada de forma caseira, principalmente por 
crianças, o que tem gerado preocupação, pois, em sua composição, é usado o bórax.

O bórax, ou borato de sódio, derivado do ácido bórico, é uma substância química 
utilizada na composição de vários produtos industrializados, como fertilizantes, 
inseticidas, produtos de limpeza, medicamentos, entre outros. 
O uso de bórax para confecção de slime  não é regulamentado pela ANVISA e 
pode ser prejudicial para a saúde, especialmente de crianças. Apesar de não 
haver proibição para sua comercialização, há recomendação para mantê-lo fora 
do alcance de crianças e animais e seu uso deve ser restrito para as finalidades 
autorizadas e nas doses recomendadas pelas autoridades competentes.

Há o risco de intoxicação, principalmente, no caso de crianças, após ingestão ou 
mesmo contato dependendo da quantidade. A intoxicação aguda por ácido bórico 
pode causar manifestações gastrintestinais, dérmicas, neurológicas e renais. Os sinto-
mas iniciais geralmente envolvem náuseas, vômitos, diarreia e cólica abdominal. Nas 
alterações dérmicas, pode ocorrer descamação das palmas das mãos e planta dos pés.

Não provoque vômito, nem ingira água ou leite.
Ligue para o Centro de Controle de Intoxicações (CCI): 0800 771 3733 ou 5012-5311
Se recomendado pelo profissional do CCI, procure um serviço de saúde de emergência.

O que faço com o bórax
que eu tenho em casa?
Pequenas quantidades de bórax podem 
ser descartadas em lixo comum.

É de extrema importância a notificação de todos os 
casos suspeitos de intoxicação por bórax para 
melhor investigação e para que sejam tomadas as 
medidas de prevenção. 
A notificação pode ser registrada clicando AQUI.

saudeprefsp
prefeitura.sp.gov.br/covisa

ATENÇÃO! 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=240955

