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COSMETOVIGILÂNCIA
O IMPACTO DA 

OBJETIVO DA 
COSMETOVIGILÂNCIA

GARANTIR  QUALIDADE,  
SEGURANÇA E  EFICÁCIA              

DOS PRODUTOS DE                   
HIGIENE PESSOAL,            

COSMÉTICOS E PERFUMES 
JUNTO AO CONSUMIDOR. 
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CRITÉRIOS DE SEGURANÇA 
NECESSÁRIOS  AOS                                          
PRODUTOS COSMÉTICOS

Cumprir as Boas Práticas de Fabricação e 
Controle.

Informar o consumidor, de maneira clara 
para evitar mau uso do produto;

Deixar margem de segurança entre o nível 
de risco e o nível de uso do produto;

Formular com ingredientes referenciados e 
de segurança comprovada;

PARÂMETROS OBSERVADOS NA 
AVALIAÇÃO DOS INGREDIENTES

CARACTERIZAÇÃO
nome comercial;
codificação INCI;
número CAS ou EINECS;
especificações físico-químicas, 
microbiológicas e de estabilidade;
método de identificação;
restrição de uso;
condições particulares de estocagem e 

manuseio.
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PARÂMETROS OBSERVADOS NA 
AVALIAÇÃO DOS INGREDIENTES

DADOS TOXICÓLOGICOS

APLICAÇÃO COSMÉTICA
concentração de uso indicada pelo fornecedor;
restrições regulamentares de uso;
outros usos.

AVALIAÇÃO DO
RISCO POTENCIAL DOS
PRODUTOS COSMÉTICOS

Categoria do produto;
Condições de uso;
Concentração de cada ingrediente na formulação;
Quantidade de produto em cada aplicação;
Freqüência de uso;
Local de contato direto com o produto;
Superfície total de pele ou de mucosa onde o produto é
aplicado;
Duração do contato;
Consumidor alvo;
Possíveis desvios no emprego do produto (uso 
inadequado ou acidental). 
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SUGESTÃO PARA 
AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA DE 
PRODUTOS ACABADOS

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL IRRITANTE
Produto com risco desconhecido:

• “Triagem” com métodos in vitro ou, in vivo em 
animais, seguido de teste clínico.

Produto com ausência presumida de risco:
• Teste clínico.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ALERGÊNICO
Nível de absorção dos ingredientes desconhecido:

• Teste in vivo, em animais.
Produto com ausência presumida de risco:

• Teste clínico.

CRITÉRIOS ÉTICOS NA
AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA DE 
PRODUTOS COSMÉTICOS EM HUMANOS

• Cuidados na construção de delineamentos de amostras 
sob metodologia científica (grupos pequenos demais, 
delineamentos cujas respostas não serão realmente 
úteis, etc.).

• Infra-estrutura de atendimento médico para o caso de 
intercorrência;

• Termo de consentimento pré-informado;

• Dados pré-clínicos consistentes que garantam a 
segurança nas avaliações clínicas;

RECOMENDAÇÕES DAS BPC:
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ATRIBUTOS LIGADOS À SEGURANÇA

Ensaio de aceitabilidade em 
indivíduos hígidos, analisando-se 
particularidades dos sítios de uso. 
Ex: mucosa oral e dentes, por 
dentista, em produtos de higiene 
oral; mucosa e pele genital,  em 
produtos de cuidados íntimos, por 
ginecologista, etc.

Avaliado em humanos em             
condições de uso, sob controle de 
médico dermatologista e  
eventualmente de outro              
especialista para verificar potencial            
de reações.

CLINICAMENTE TESTADO

Ensaios de compatibilidade cutânea 
em adultos, e em casos específicos, 
na sequência, ensaios de 
aceitabilidade cutânea no público-
alvo (regulamentação específica)

Produto apropriado para uso                   
na pele, cabelos e mucosas            
infantis, co nforme legislação brasileira

PRODUTO INFANTIL

Ensaios de aceitabilidade,                   
em indivíduos hígidos,             
analisando-se reações             
oftálmicas

Avaliado em humanos em condições de 
uso, sob controle de médico 
oftalmologista para verificar potencial 
de reações oftálmicas

OFTALMOLOGICAMENTE 
TESTADO

ENSAIOS RECOMENDADOS 
EM HUMANOS

SIGNIFICADO/
COMENTÁRIOS

ATRIBUTO DE 
SEGURANÇA

Ensaios de compatibilidade cutânea 
(dependerão da categoria de 
produto) e/ou ensaios de 
aceitabilidade cutânea, em 
condições normais de uso, 
conduzidos por médico 
dermatologista

Avaliado em humanos sob            
controle de médico dermatologista, 
para verificar potencial de                     
reações cutâneas

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

ATRIBUTOS LIGADOS À SEGURANÇA

ENSAIOS RECOMENDADOS
EM HUMANOS

SIGNIFICADO/
COMENTÁRIOS

ATRIBUTO DE 
SEGURANÇA

Ensaios de compatibilidade cutânea,
de sensibilização e  fotossensibilização, 
sem ocorrência de reações.

Produto com menor potencial de 
causar reações alérgicas; o termo 
não é recomendado pelo FDA pois 
todo o produto cosmético em tese, 
não deve ter potencial 
sensibilizante

HIPOALERGÊNICO

Ensaios de compatibilidade cutânea                
e ensaios de uso em indivíduos                
de pele sensível, de acordo com a 
conceituação

Avaliado em indivíduos que 
apresentem sintomas 
característicos de um quadro de 
pele sensível

PRODUTO PARA
PELE SENSÍVEL

Ensaio em uso por 3-4 semanas, em 
indivíduos com predisposição a acne    
e/ou pele oleosa

Avaliado em humanos para 
observar o potencial de formar ou 
piorar espinhas/acne

NÃO ACNEGÊNICO

Ensaios oclusivos de contato repetido em 
indivíduos negros /ou ensaios de uso por 
4 semanas, ambos com acompanhamento 
dermatológico, com monitoramento do 
número de comedões antes e depois, ou 
contra um controle

Avaliado em humanos para 
observar o potencial de formar 
comedões (cravos)

NÃO COMEDOGÊNICO
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MODELO
DA FICHA DE 
COSMETOVIGILÂNCIA
- FRANÇA

Folha 1

MODELO
DA FICHA DE 
COSMETOVIGILÂNCIA
- FRANÇA

Folha 2
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A AÇÃO DA EMPRESA

Por maior que seja o rigor 
da empresa

sempre haverão queixas.

- A diferença está na forma de 
conduzir estas queixas.
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Cosméticos são produtos 
vendidos em larga escala e 

de uso livre,                   
a empresa tem que         

priorizar a segurança do uso.

COSMETOVIGILÂNCIA 
Avaliação sistemática dos eventos e 
reações adversas durante a etapa de 
comercialização do produto.

EVENTOS ADVERSOS:
- Criança que ingere uma loção;

- Quebra de uma tampa.

REAÇÕES ADVERSAS:
- Efeito indesejado devido ao       
uso do produto, decorrente da 
sua interação com o usuário.
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MODELO
DA FICHA DE 
COSMETOVIGILÂNCIA
VALMARI

Permite atendimento ágil e qualificado, 
condução efetiva das queixas e inibe a má fé.

A AÇÃO DO SAC

Possibilita a criação do dossiê de segurança 
do produto

Leva ao maior conhecimento do produto e          
sua interação no mercado para formação           

de banco de dados.

Tabulação dos dados

Captação fiel e análise das queixas 

++
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O CONSUMIDOR
Alimenta o SAC;

PILARES DA COSMETOVIGILÂNCIA

O SAC
bem treinado e  com questionários para registro 
dos fatos de forma transparente,  refletindo a 
responsabilidade e a idoneidade da empresa:

Suporte técnico através das respostas e 
orientações para a adequada condução do caso

A EMPRESA
Com a Pesquisa, Desenvolvimento e           

Marketing integrados.

RELATÓRIO
ANALÍTICO

VALMARI

36/06
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Não causou hiperemia

Não desliza

Sensação de Formigamento

Prúrido

Ressecamento

Sensibilidade

Alergia

Embalagem Quebrada

Alteração na Cor

Tampa com Vazamento

Válvula com Defeito

silvestre@valmari.com.br
silvana@valmari.com.br


