
Resumo:
Considerada antigamente como prática relacionada á criminalização e marginalidade, a tatuagem hoje,
passa a ter um sentido totalmente contrário e se faz presente em todo o mundo com os mais diversos
significados, que variam desde questões religiosas até uma forma de embelezamento corporal. Marcar a
pele de forma permanente pode parecer nocivo, mas os riscos por trás do procedimento podem ser
maiores do que se imagina. Ao injetar pigmentos sobre a derme, o tatuado é exposto a todos os
componentes presentes na tinta, incluindo contaminantes orgânicos e inorgânicos, que podem causar
reações alérgicas e ao chegar à corrente sanguínea, podem causar outros problemas de saúde. Desta
maneira, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um método para analisar metais tóxicos, com foco para
o Arsênio (As), Mercúrio (Hg) e Chumbo (Pb), em tintas de tatuagem tanto comerciais quanto adquiridas
em estúdios, a partir do uso da técnica analítica de Fluorescência de Raios-X por Reflexão Total (TXRF),
a fim de entender mais sobre a toxicidade que o produto pode apresentar. Foram analisadas 15 amostras
de tintas, com diferentes cores a partir de testes de solubilidade em solventes variados, como Álcool
Isopropílico, Água Deionizada e surfactante Triton X-100 e não houve uma necessidade de digestão das
mesmas para realizar a análise. Foi concluído que a técnica e método proposto eram viáveis para o tipo de
análise de interesse e que os resultados obtidos, mesmos que com valores abaixo dos limites de
quantificação presentes na legislação, foram importantes para conhecer melhor a matriz dos pigmentos
utilizados para se tatuar, bem como alertar sobre os perigos que esta arte moderna pode oferecer.
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