
FORMALDEÍDO
Sinônimos - Formol, Formalina, aldeído fórmico.
É germicida volátil potente de amplo espectro, sendo usado na forma de vapor ou solução 
aquosa para a desinfecção do ambiente ou objetos e para conservação de peças anatômicas. O 
vapor é irritante quando inalado ou aplicado a pele nas concentrações exigidas para anti-
sepsia.
É empregado em diluições diversas, para a desinfecção e tratamento de verrugas. Age 
desnaturando as proteínas.
Tem ação anti-séptica, antiperspirante e deodorizante.
Tem também a propriedade de endurecer as unhas, sendo por isso muito usado em esmaltes e 
loções para onicólise.

Dose
Solução aquosa: 1,5 a 2,5 %
Esmalte:  1,5 a 2,5 %.

Alerta da ANVISA
O uso do formol como alisante capilar NÃO é permitido pela Anvisa, pois esse desvio de uso 
pode causar sérios danos ao usuário do produto e ao profissional que aplica o produto, tais 
como: irritação, coceira, queimadura, inchaço, descamação e vermelhidão do couro cabeludo, 
queda do cabelo, ardência e lacrimejamento dos olhos, falta de ar, tosse, dor de cabeça, 
ardência e coceira no nariz, devido ao contato direto com a pele ou com vapor. Várias 
exposições podem causar também boca amarga, dores de barriga, enjôos, vômitos, desmaios, 
feridas na boca, narina e olhos, e câncer nas vias aéreas superiores (nariz, faringe, laringe, 
traquéia e brônquios), podendo até levar a morte. Para saber mais, acesse o material 
disponível em nossa página sobre Formol e Alisantes.
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