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Resolução nº 332 de 01/12/2005ResoluResoluççãoão nnºº 332 de 01/12/2005332 de 01/12/2005

ArtigoArtigo 11ºº -- ImplementarImplementar SistemaSistema de de 
CosmetovigilânciaCosmetovigilância a a partirpartir de de 

31/12/2005.31/12/2005.
ParParáágrafografo úúniconico –– FacilitarFacilitar a a 

comunicacomunicaççãoão, , porpor parte do parte do usuusuááriorio, , 
sobresobre problemasproblemas decorrentesdecorrentes do do usouso, , 

defeitosdefeitos de de qualidadequalidade ouou efeitosefeitos
indesejindesejááveisveis e o e o acessoacesso àà informainformaççãoão. . 



2

Resolução nº 332 de 01/12/2005ResoluResoluççãoão nnºº 332 de 01/12/2005332 de 01/12/2005

ArtigoArtigo 22ºº -- ManterManter registroregistro dos dos relatosrelatos
de de CosmetovigilânciaCosmetovigilância e e avaliavaliáá--los.los.

ArtigoArtigo 33ºº -- Se o Se o resultadoresultado dada avaliaavaliaççãoão
dos dos relatosrelatos identificaridentificar situasituaççõesões queque

impliquemimpliquem riscorisco parapara a a sasaúúdede do do 
usuusuááriorio, , notificarnotificar àà AutoridadeAutoridade SanitSanitááriaria.  .  

Reações AdversasReaReaççõesões AdversasAdversas

O que são reações adversas?

Quais são as reações adversas
causadas por produtos cosméticos?

O O queque sãosão reareaççõesões adversasadversas??

QuaisQuais sãosão as as reareaççõesões adversasadversas
causadascausadas porpor produtosprodutos cosmcosmééticosticos??
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Reações Adversas por 
Cosméticos 

ReaReaçções Adversas por ões Adversas por 
CosmCosmééticos ticos 

Reações CutâneasReaReaçções Cutâneasões Cutâneas
Dermatite Eczematosa de Contato por Dermatite Eczematosa de Contato por 

IrritaIrritaçção Primão Primááriaria

Reações Adversas por 
Cosméticos 

ReaReaçções Adversas por ões Adversas por 
CosmCosmééticos ticos 

Reações CutâneasReaReaçções Cutâneasões Cutâneas

Dermatite Eczematosa de Contato por Dermatite Eczematosa de Contato por 
IrritaIrritaçção Primão Primááriaria

““Status Status CosmeticusCosmeticus”” -- Pele sensPele sensíívelvel
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Reações Adversas por 
Cosméticos 

ReaReaçções Adversas por ões Adversas por 
CosmCosmééticos ticos 

Reações CutâneasReaReaçções Cutâneasões Cutâneas

Dermatite Eczematosa de Dermatite Eczematosa de 
Contato por SensibilizaContato por Sensibilizaççãoão

(al(aléérgica) rgica) 

Reações Adversas por 
Cosméticos 

ReaReaçções Adversas por ões Adversas por 
CosmCosmééticos ticos 

Reações CutâneasReaReaçções Cutâneasões Cutâneas
DistDistúúrbios rbios urticariformeurticariforme, , acneiformeacneiforme e da pigmentae da pigmentaççãoão
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Reações Adversas por 
Cosméticos 

ReaReaçções Adversas por ões Adversas por 
CosmCosmééticos ticos 

DistDistúúrbios ungueais e rbios ungueais e periperi--ungueaisungueais
Reações CutâneasReaReaçções Cutâneasões Cutâneas

Reações Adversas por
Cosméticos

ReaReaçções Adversas porões Adversas por
CosmCosmééticosticos

DistDistúúrbios no cabelo e no couro cabeludorbios no cabelo e no couro cabeludo
Reações CutâneasReaReaçções ões CCutâneasutâneas
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Reações AdversasReaReaççõesões AdversasAdversas

Qual a prevalência das  reações
adversas provocadas por produtos 

cosméticos?

QuaQuall a a prevalênciaprevalência das  das  reareaççõesões
adversasadversas provocadas por produtos provocadas por produtos 

cosmcosmééticos?ticos?

Reações
Adversas
ReaReaççõesões
AdversasAdversas

As reaAs reaçções adversas provocadas porões adversas provocadas por
cosmcosmééticosticos constituem uma              constituem uma              

pequena mas significativa frapequena mas significativa fraçção de       ão de       
casos de dermatites de contatocasos de dermatites de contato
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Metade dos casos descritos deMetade dos casos descritos de
dermatites por cosmdermatites por cosmééticos ticos 

ocorrem na face e 80% destes ocorrem na face e 80% destes 
são mulheressão mulheres

Reações
Adversas
ReaReaççõesões
AdversasAdversas

UsoUso InadequadoInadequado do do produtoproduto
InformaInformaççõesões insuficientesinsuficientes nana rotulagemrotulagem

AlergiaAlergia porpor algumalgum ingredienteingrediente
O O produtoproduto éé o o responsresponsáávelvel

Reações
Adversas
ReaReaççõesões
AdversasAdversas
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Fatores de ContribuiçãoFatores de ContribuiFatores de Contribuiççãoão

• PopularidadePopularidade
•• ComposiComposiççãoão
•• ConcentraConcentraçção de seus ingredientesão de seus ingredientes
•• Uso de substâncias que melhoramUso de substâncias que melhoram

a penetraa penetraçção cutâneaão cutânea

Reações AdversasReaReaççõesões AdversasAdversas

Fatores de ContribuiçãoFatores de ContribuiFatores de Contribuiççãoão

• Local de aplicaLocal de aplicaççãoão
•• CondiCondiçção da peleão da pele
•• Tempo de contatoTempo de contato
•• FreqFreqüüênciaência de aplicade aplicaçção e efeitos       ão e efeitos       

cumulativoscumulativos

Reações AdversasReaReaççõesões AdversasAdversas
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CosmetovigilânciaCosmetovigilânciaCosmetovigilância

Qualidade das matQualidade das matéérias primasrias primas
ConhecimentoConhecimento de de formulaformulaççãoão

ControleControle do do processoprocesso de de fabricafabricaççãoão
Testes prTestes préé--clclíínicos nicos ““in in vitrovitro””

ou em animais para novos ingredientesou em animais para novos ingredientes
Testes clTestes clíínicos (em humanos) nicos (em humanos) 

SegurançaSeguranSeguranççaa

CosmetovigilânciaCosmetovigilânciaCosmetovigilância

O que é na verdade?

De quem será a responsabilidade? 

O O queque éé nana verdadeverdade??

De De quemquem serseráá a a responsabilidaderesponsabilidade? ? 
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CosmetovigilânciaCosmetovigilânciaCosmetovigilância

O que se espera da Autoridade Sanitária
diante de uma denúncia de RA?

O O queque se se esperaespera dada AutoridadeAutoridade SanitSanitááriaria
diantediante de de umauma dendenúúnciancia de RA?de RA?

CosmetovigilânciaCosmetovigilânciaCosmetovigilância

Identificada a substância ou
a associação responsável

pela RA, de quem é a 
responsabilidade, da

empresa ou do consumidor? 

IdentificadaIdentificada a a substânciasubstância ouou
a a associaassociaççãoão responsresponsáávelvel

pelapela RA, de RA, de quemquem éé a a 
responsabilidaderesponsabilidade, , dada

empresaempresa ouou do do consumidorconsumidor? ? 
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CosmetovigilânciaCosmetovigilânciaCosmetovigilância

EstatEstatíísticastica ((úúltimoltimo trimestretrimestre))
ContatosContatos com com consumidoresconsumidores: 2356: 2356

ConsultasConsultas mméédicasdicas: 178 (: 178 (7,5%7,5%))
AvaliaAvaliaççãoão ppóóss--consultaconsulta

((semsem relarelaççãoão): 85 (48%) ): 85 (48%) -- 3,5%3,5%
(com (com relarelaççãoão): 93 (52%) ): 93 (52%) -- 4%4%

TC (TC (identificaidentificaççãoão): 18/4 (2%) ): 18/4 (2%) -- 0,1%0,1%

ALLERGISAALLERGISAALLERGISA

Cosmetovigilância

Qual será o impacto da Resolução
ANVISA sobre Cosmetovigilância no 

Suporte ao Atendimento ao
Consumidor? 

CosmetovigilânciaCosmetovigilância

QualQual serseráá o o impactoimpacto dada ResoluResoluççãoão
ANVISA ANVISA sobresobre CosmetovigilânciaCosmetovigilância no no 

SuporteSuporte aoao AtendimentoAtendimento aoao
ConsumidorConsumidor? ? 
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CosmetovigilânciaCosmetovigilânciaCosmetovigilância

ServiServiççoo MMéédicodico prpróóprioprio ouou terceirizadoterceirizado
SAC SAC recebendorecebendo informainformaççõesões

ContatoContato do do mméédicodico com com consumidorconsumidor
AvaliaAvaliaççãoão dada necessidadenecessidade de de consultaconsulta

IdentificaIdentificaççãoão do do ingredienteingrediente
FormulFormulááriorio de RAde RA

NotificaNotificaççãoão (site (site dada AutoridadeAutoridade SintSintááriaria))

EMPRESAEMPRESAEMPRESA
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