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Recentemente o relato de uma mãe viralizou nas redes sociais: a filha de 12 anos foi 

internada em um hospital na cidade de São Paulo devido à intensa brincadeira com "slime", 
uma massa colorida de aspecto gosmento, que a teria "envenenado". 

Há pelo menos um ano, a "geleca", sucesso dos anos 1980 e 1990 foi "gourmetizada", 
ganhou o nome de "slime" (em tradução livre significa "baba" ou "gosma") e virou febre no 
mundo todo novamente. As crianças se interessaram pela alquimia da produção e, no Google, 
a expressão "slime receita" conta com 1,5 milhão de opções. 

Na quarta-feira, a mãe Cris Pagano relatou nas redes sociais que a filha está internada 
há mais de uma semana com um quadro de gastroenterite. Ela disse que os exames 
apresentavam resultados normais, exceto por uma inflamação nos gânglios linfáticos, que 
combatem infecções e sinalizam quando um paciente está doente. 

O médico, então, segundo Cris, desconfiou dos slimes que a menina continuava 
produzindo no quarto hospitalar e constatou que se tratava de um envenenamento por ácido 
bórico. 

Diante do relato outras mães também relataram sintomas similares ocorridos com seus 
próprios filhos. 

A utilização do produto químico bórax na confecção do slime pode comprometer a 
saúde das crianças. O slime é a massa colorida, de aspecto gosmento, que pode ser comprada 
em lojas ou produzida em casa. O bórax é um dos ingredientes usados, mas ele tem ácido 
bórico em sua composição e pode causar inchaço, vermelhidão e queimaduras no contato com 
a pele. Se ingerido ou inalado em grandes quantidades, o bórax pode provocar ainda dor 
abdominal, náuseas, vômito e até hemorragia no sistema digestivo. O contato constante com 
as mãos pode levar a dermatites e desgaste das digitais, com potencial de provocar lesões. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) explica que o bórax tem uso 
autorizado em diversas finalidades, por exemplo, fertilizantes e saneantes, então não é proibida 
no Brasil. No entanto, o produto deve ser utilizado para as finalidades autorizadas e nas doses 
recomendadas, e a substância não deve ser manipulada por crianças. 

Se ingerido ou inalado em grandes quantidades, o bórax pode provocar ainda dor 
abdominal, náuseas, vômito e até hemorragia no sistema digestivo. O contato constante com 
as mãos pode levar a dermatites e desgaste das digitais, com potencial de provocar lesões. 

A pesquisa da Which?, organização britânica especializada em direitos do consumidor 
e teste de produtos, alerta que os níveis de bórax presentes no slime são perigosos para a 
saúde das crianças. 

Eles testaram onze marcas que fabricam este brinquedo no Reino Unido e entre elas, 
oito apresentaram níveis acima do recomendado de bórax. O estudo também alerta para o 
slime feito em casa, mais comum no Brasil. No Reino Unido já há diversos relatos de crianças 
que apresentaram problemas de saúde após entrarem em contato com o bórax. 

De acordo com a pesquisa, o contato com o bórax em quantidades acima do 
recomendado, pode causar problemas como cólicas estomacais, vômitos e diarréia. Além 
disso, este produto também pode causar sérias irritações nos olhos, problemas de fertilidade e 
caso mulheres grávidas entrem em contato com o produto, o bebê pode ter sua saúde afetada. 



Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares a fim de aprovar a proposição 
nesta Casa. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/06/2019, p. 69-70 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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