
O chumbo, o mercúrio e o arsénio são metais perigosos que podem causar graves problemas de saúde, especialmente 
em grávidas e crianças. Alguns medicamentos e suplementos, alimentos e produtos não alimentares apresentam níveis 
elevados destes metais, mesmo que essa informação não esteja indicada nos respetivos rótulos. Quanto maior for a 
frequência com que utiliza estes produtos, maior será o risco para a sua saúde. 

Especiarias compradas em ou enviadas do Bangladesh, 
da Geórgia ou de outros países podem apresentar níveis 
elevados de chumbo.

Doces petiscos salgados e outros snacks provenientes do 
México com malaguetas ou polpa de tamarindo também 
podem conter vestígios de chumbo.

Alimentos

Medicamentos
Alguns medicamentos, suplementos e produtos 
aiurvédicos provenientes da Índia, da China e de outros 
países apresentam níveis elevados de chumbo, mercúrio 
e arsénio. 

Esses produtos, de fabrico industrial ou artesanal, podem 
ser adquiridos com ou sem receita médica nos Estados 
Unidos e noutros países. 

Alguns bens de consumo contêm 
chumbo, mercúrio e arsénio

AVISO - SAÚDE PÚBLICA

Os pós Kohl, kajal, surma e tiro provenientes de África, 
da Ásia e do Médio Oriente podem conter níveis 
elevados de chumbo. Estes produtos são normalmente 
usados como eyeliner. 

Sindoor, um pó usado na religião Hindu e proveniente da 
Índia, também pode conter níveis elevados de chumbo. 

O chumbo pode ficar nas mãos de quem tocar em pós 
cosméticos, ou para fins religiosos contaminados. 
O chumbo pode, posteriormente, ser absorvido através 
do contacto das mãos contaminadas por chumbo com 
a boca. O grupo de risco são as crianças, uma vez que 
colocam frequentemente as mãos na boca. O chumbo 
também pode ser absorvido pelos olhos.  

Os pós cosméticos e para fins religiosos nunca devem 
ser usados nos alimentos.

Pós cosméticos e para fins religiosos
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O QUE FAZER SE TIVER UTILIZADO ESTES PRODUTOS OU SEMELHANTES

Jóias, brinquedos, amuletos e bijutarias

Sabonetes e cremes clareadores

Os vernizes e as tintas utilizados para decorar pratos 
e potes de barro (artigos de cerâmica) tradicionais 
provenientes do México, da China e de outros países 
podem conter chumbo. 

O chumbo pode contaminar os alimentos e as bebidas 
preparados, guardados ou servidos nesses utensílios 
de cerâmica tradicionais.

Pratos e potes de barro

Os componentes metálicos de jóias e brinquedos, bem 
como a tinta usada nesses artigos, podem conter níveis 
elevados de chumbo. 

Os amuletos e bijutarias provenientes do Bangladesh, 
Camboja e de outros países também podem conter chumbo. 

O chumbo pode ser absorvido pelo organismo quando 
estes objectos são colocados na boca. O grupo de 
maior risco são as crianças, uma vez que colocam 
frequentemente objectos na boca. Normalmente, 
o chumbo não é absorvido através da pele.

Os cremes e sabonetes clareadores provenientes da 
República Dominicana, da China e de outros países 
podem conter mercúrio, o qual é facilmente absorvido 
através da pele. 

Não use estes produtos se o mercúrio constar na lista 
de ingredientes ou caso os rótulos não indiquem os 
ingredientes.

Pare de os utilizar Ligue para o 311 ou visite 
nyc.gov/hazardousproducts para obter 

uma lista dos produtos específicos a evitar

Consulte um médico e faça análises para 
detectar a presença de chumbo e de outros 

metais pesados no organismo


