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•• AvaliaAvaliaççãoão dada seguranseguranççaa do do produtoproduto cosmcosmééticotico
previamentepreviamente àà suasua introduintroduççãoão no no mercadomercado

-- screeningscreening
-- compatibilidadecompatibilidade
-- aceitabilidadeaceitabilidade

BaseadoBaseado emem

•• histhistóóricorico
•• bancobanco de dadosde dados
•• testes de testes de avaliaavaliaççãoão
•• experiênciaexperiência adquiridaadquirida
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IRRITAIRRITAÇÇÃOÃO

ALERGIA DE CONTATOALERGIA DE CONTATO
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FOTOTOXICIDADE  DE  CONTATOFOTOTOXICIDADE  DE  CONTATO

FFOTOALERGENICIDA     ERUPTIVAOTOALERGENICIDA     ERUPTIVA
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CCoonnttaacctt aalllleerrggyy ttoo ccoossmmeettiiccss--
ccaauussaattiivvee iinnggrreeddiieennttss

Preservatives 20,7%

Emulsifiers 9,8%

Nailpolish 7,3%

Lanolin derivatives 6,1%

UV-absorbers 6,1%

Miscellanous 4,9%

Fragances 45,1%

Fragrance compounds for which allergenicity is established

Usual name CAS N°
Amyl cinnamal * 122-40-7
Amylcinnamyl alcohol 101-85-9
Benzyl alcohol 100-51-6
Benzyl salicylate 118-58-1
Cinnamyl alcohol * 104-54-1
Cinnamal * 104-55-2
Citral 5392-40-5
Coumarin 91-64-5
Eugenol * 97-53-0
Geraniol * 106-24-1
Hydroxycitronellal * 107-75-5
Hydroxymethyl-pentylcyclo-hexenecarboxaldehyde 31906-04-4
Isoeugenol * 97-54-1
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Fragrance compounds for which allergenicity is established

Usual name CAS N°
Anisyl alcohol 105-13-5
Benzyl benzoate 120-51-4
Benzyl cinnamate 103-41-3
Citronellol 106-22-9
Farnesol 4602-84-0
Hexyl cinnamaldehyde 101-86-0
Lilial 80-54-6
d-Limonene 5989-27-5
Linalool 78-70-6
Methyl heptine carbonate 111-12-6
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl) 127-51-5
-3-butene-2-one

•• A A realidaderealidade podepode ser ser diferentediferente apapóóss a a introduintroduççãoão
do do produtoproduto no no mercadomercado

→→ nasnas condicondiççõesões previstasprevistas de de usouso

→→ PossPossíívelvel diferendiferenççaa no no processoprocesso de de produproduççãoão do do 
pilotopiloto e de e de produtoproduto industrialindustrial

→→ devidodevido a um a um maumau usouso
→→ devidodevido a a umauma alteraalteraççãoão do do produtoproduto
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FelizmenteFelizmente nana grandegrande maioriamaioria dos dos casoscasos osos
produtosprodutos cosmcosmééticosticos nãonão criamcriam nenhumnenhum danodano

parapara aoao consumidorconsumidor
NãoNão porpor seremserem segurosseguros emem ssíí masmas porpor seremserem::

-- corretamentecorretamente controladoscontrolados antes antes dada introduintroduççãoão no no mercadomercado

-- corretamentecorretamente vigiadosvigiados durantedurante suasua vidavida comercialcomercial

•• AlAléémm de de todostodos osos esforesforççosos feitosfeitos a a montantemontante durantedurante o o 
desenvolvimentodesenvolvimento e a e a produproduççãoão do do produtoproduto cosmcosmééticotico, , 
o o consumidorconsumidor alvoalvo podepode enfrentarenfrentar problemasproblemas com com 
qualquerqualquer produtoproduto manufaturadomanufaturado

•• Com o Com o produtoproduto cosmcosmééticotico osos problemasproblemas queque o o 
consumidorconsumidor podepode terter queque enfrentarenfrentar sãosão basicamentebasicamente
de de doisdois tipostipos ::

−− umauma necessidadenecessidade de de informainformaççãoão
−− umauma queixaqueixa
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90 % 90 % pelospelos consumidoresconsumidores

OrigemOrigem dos dos pedidospedidos de de informainformaççãoão e das e das queixasqueixas: *: *

10 % 10 % pelospelos profissionaisprofissionais de de distribuidistribuiççãoão

0,3 % 0,3 % pelospelos profissionaisprofissionais de de sasaúúdede

MuitoMuito raramenteraramente pelaspelas AutoridadesAutoridades de de SaSaúúdede

* Dados * Dados europeoseuropeos

DisposiDisposiççõesões RegulatRegulatóóriasrias nana U EU E

1.1.6a 6a EmendaEmenda dada DiretivaDiretiva EuropEuropééiaia 76/768/CEE76/768/CEE

ArtigoArtigo 7 7 bisbis : : osos EstadosEstados--membrosmembros devemdevem terter porpor efeitoefeito de de 

controlocontrolo, , ffáácilcil acessoacesso aosaos dados dados existentesexistentes emem matmatéériaria de de 

efeitosefeitos indesejindesejááveisveis parapara a a sasaúúdede humanahumana, , resultantesresultantes dada

utilizautilizaççãoão do do produtoproduto cosmcosmééticotico..
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DisposiDisposiççõesões RegulatRegulatóóriasrias nana U EU E

2.  7a 2.  7a EmendaEmenda dada DiretivaDiretiva EuropEuropééiaia 76/768/CEE76/768/CEE

ArtigoArtigo 7 7 bisbis 1 (h) : 1 (h) : osos EstadosEstados--membrosmembros devemdevem assegurarassegurar--se se 

queque osos dados dados estãoestão facilmentefacilmente acessacessííveisveis aoao ppúúblicoblico porpor

todotodo meiomeio adequadoadequado, inclusive , inclusive osos meiosmeios eletrônicoseletrônicos..

DisposiDisposiççõesões RegulatRegulatóóriasrias nana U EU E

3.   3.   GuiaGuia ExplicativoExplicativo dada ComissãoComissão EuropEuropééiaia
““Guidelines on product composition on undesirable effects Guidelines on product composition on undesirable effects 
to be made easily accessible to the publicto be made easily accessible to the public”” (not published)(not published)

NesteNeste documentodocumento explicativoexplicativo se define o se define o efeitoefeito indesejindesejáávelvel
comocomo : : 
““efeitoefeito nocivonocivo parapara a a sasaúúdede humanahumana ocorridoocorrido emem condicondiççõesões
normaisnormais ouou razoavelmenterazoavelmente previsprevisííveisveis de de utilizautilizaççãoão do do 
produtoproduto cosmcosmééticotico””
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ComentComentááriosrios sobresobre estasestas DisposiDisposiççõesões RegulatRegulatóóriasrias
1.1.AmbitoAmbito : Efeitos indesej: Efeitos indesejááveis referem a :veis referem a :

•• produtos disponprodutos disponííveis no mercado, veis no mercado, 
•• espontaneamente relatados, espontaneamente relatados, 
•• com exclusão dos efeitos indesejcom exclusão dos efeitos indesejááveis ocorridos em ensaios veis ocorridos em ensaios 

clclíínicos.nicos.

2.2. CorrelaCorrelaçção de dados :ão de dados :
Dados homogêneos entre os que estão no dossiê de informaDados homogêneos entre os que estão no dossiê de informaçção do ão do 
produto e os que estão acessproduto e os que estão acessííveis ao pveis ao púúblico.blico.

3.3. Modo de informaModo de informaçção sobre os dados :ão sobre os dados :
Conforme indicado no Guia, os dados devem ser indicados por Conforme indicado no Guia, os dados devem ser indicados por 
natureza, em ppm de unidades colocadas no mercado.natureza, em ppm de unidades colocadas no mercado.

→→ NecessidadeNecessidade de de informainformaççãoão
–– quantoquanto aoao modomodo de de usouso
–– quantoquanto a a composicomposiççãoão

→→ QueixaQueixa ligadaligada
–– a um a um problemaproblema de de qualidadequalidade
–– ààss vezesvezes, a um , a um efeitoefeito indesejindesejáávelvel de de mmíínimanima

importânciaimportância ((desconfortodesconforto, , ……))
–– raramenteraramente a um a um efeitoefeito indesejindesejáávelvel sséériorio ((irritairritaççãoão, , ……))
–– muitomuito raramenteraramente a um a um efeitoefeito indesejindesejáávelvel grave grave 

podendopodendo alteraralterar de de maneiramaneira temportemporááriaria ouou
permanentepermanente a a sasaúúdede do do consumidorconsumidor
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De De maneiramaneira geralgeral,,

““BiovigilânciaBiovigilância”” tem tem comocomo objetivoobjetivo a a vigilânciavigilância dos dos 
incidentesincidentes e dos e dos riscosriscos incidentaisincidentais queque podempodem resultarresultar
de de qualquerqualquer substânciasubstância ouou produtoproduto emem contatocontato com o com o 

ser ser humanohumano ouou utilizadoutilizado porpor eleele..

““CosmetovigilânciaCosmetovigilância”” consisteconsiste emem vigiarvigiar e e analisaranalisar osos
efeitosefeitos deletdeletéériosrios ouou ttóóxicosxicos queque podempodem resultarresultar do do usouso
de de produtosprodutos cosmcosmééticosticos..

CorrespondeCorresponde, , entãoentão, a , a umauma vigilânciavigilância feitafeita apapóóss osos
produtosprodutos seremserem colocadoscolocados àà disposidisposiççãoão dos dos 
consumidoresconsumidores no no mercadomercado..
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ObjetivosObjetivos prprááticosticos dada cosmetovigilânciacosmetovigilância

•• AumentarAumentar a a seguranseguranççaa dos dos consumidoresconsumidores ::

-- conhecimentoconhecimento permanentepermanente dos dos riscosriscos ocorridosocorridos no  no  mercadomercado
-- condicondiççõesões parapara iniciariniciar aaççõesões corretivascorretivas, , assimassim queque necessnecessááriorio

•• FacilitarFacilitar a a livrelivre circulacirculaççãoão dos dos produtosprodutos cosmcosmééticosticos no no 
mercadomercado internointerno

•• ReforReforççarar o o princprincíípiopio de de reconhecimentoreconhecimento mmúútuotuo entreentre
autoridadesautoridades nacionaisnacionais..

•• a a descridescriççãoão e o e o registroregistro de de todotodo efeitoefeito indesejindesejáávelvel,,

A A cosmetovigilânciacosmetovigilância envolveenvolve ::

•• a a avaliaavaliaççãoão e a e a exploraexploraççãoão dos dados dos dados recolhidosrecolhidos com com 
a a finalidadefinalidade de de prevenprevenççãoão,,

•• a a tomadatomada e a e a conduconduççãoão de de aaççõesões corretivascorretivas,,

•• a a realizarealizaççãoão de de todotodo estudoestudo complementarcomplementar dizendodizendo
respeitorespeito a a seguranseguranççaa de de empregoemprego do do produtoproduto
cosmcosmééticotico
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EfeitosEfeitos indesejaveisindesejaveis ::

EfeitoEfeito indesejindesejáávelvel ::

ReaReaççãoão nocivanociva e e nãonão pesquisadapesquisada aparecendoaparecendo nasnas
condicondiççõesões normaisnormais de de usouso pelopelo ser ser humanohumano, , ouou
resultandoresultando de um de um maumau usouso do do produtoproduto cosmcosmééticotico

Mau Mau usouso

UtilizaUtilizaççãoão nãonão conformeconforme aoao destinodestino do do produtoproduto, a , a seuseu
usouso habitual e as habitual e as eventuaiseventuais precauprecauççõesões de de usouso
indicadasindicadas pelopelo produtorprodutor

EfeitosEfeitos indesejindesejááveisveis ::

EfeitoEfeito indesejindesejáávelvel gravegrave

•• EfeitoEfeito indesejindesejáávelvel grave grave tendotendo induzidoinduzido umauma
incapacidadeincapacidade funcionalfuncional, , permanentepermanente ouou temportemporááriaria, , 
umauma invalidezinvalidez, , umauma hospitalizahospitalizaççãoão, um , um prognprognóósticostico
vital vital imediatoimediato, um , um falecimentofalecimento, , umauma anomaliaanomalia ouou umauma
malmal--formaformaççãoão congênitacongênita

•• EfeitosEfeitos indesejindesejááveisveis outrosoutros queque osos mencionadosmencionados
acimaacima, , apresentandoapresentando porporéémm um um carcarááterter de de gravidadegravidade
queque o o avaliadoravaliador julgajulga pertinentepertinente relatarrelatar..
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−− umauma coletacoleta dos dados dos dados bembem documentadadocumentada e a e a maismais
extensaextensa posspossíívelvel

Um Um tratamentotratamento eficienteeficiente dos dos pedidospedidos de de informainformaççãoão
ouou de de queixaqueixa necessitanecessita ::

−− umauma ananááliselise rráápidapida e e fifiáávelvel
−− a a possibilidadepossibilidade de de recursorecurso a um a um serviserviççoo peritoperito
−− umauma respostaresposta sistemsistemááticatica aoao consumidorconsumidor
−− o o registroregistro de de cadacada pedido/respostapedido/resposta
−− avaliaavaliaççõesões e e balanbalanççosos feitosfeitos com com regularidaderegularidade
−− quandoquando necessnecessááriorio, , ativaativaççãoão de de aaççõesões preventivaspreventivas

ouou corretivascorretivas
−− quandoquando a a gravidadegravidade ajustificaajustifica, , declaradeclaraççãoão

a a AutoridadeAutoridade SanitSanitááriaria responsavelresponsavel

1. 1. ColetaColeta de dados e de dados e orientaorientaççãoão
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2. 2. AnAnááliselise dos dos efeitosefeitos indesejaveisindesejaveis

3. 3. TratamentoTratamento dos dos efeitosefeitos indesejindesejááveisveis –– 11aa etapaetapa
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3. 3. TratamentoTratamento dos dos efeitosefeitos indesejindesejááveisveis –– 22aa etapaetapa

4. 4. AAççõesões corretivascorretivas ouou preventivaspreventivas e e balanbalanççoo
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ObjetivoObjetivo::

ImputabilidadeImputabilidade emem cosmetologiacosmetologia

DisporDispor de um de um mméétodotodo racionalracional e e reproducivelreproducivel
permetindopermetindo avaliaravaliar a a imputabilidadeimputabilidade de de efeitosefeitos
indesejaveisindesejaveis aparecendoaparecendo apapóóss o o usouso de um de um produtoproduto
cosmcosmééticotico

InteresseInteresse

PermitirPermitir a a IndIndúústriastria comocomo a a AutoridadeAutoridade competentecompetente
imputarimputar osos efeitosefeitos indesejindesejááveisveis segundosegundo o o mesmomesmo
referendreferendááriorio

DesenvolvimentoDesenvolvimento de um de um mméétodotodo de de imputabilidadeimputabilidade

ImputabilidadeImputabilidade emem cosmetologiacosmetologia
CriteriosCriterios a a seremserem consideradosconsiderados

•• a a sintomatologiasintomatologia : : evocatevocatóóriaria, , poucopouco ouou nãonão evocatevocatóóriaria

•• a a prazoprazo entreentre a a utilizautilizaççãoão do do produtoproduto e o e o aparecimentoaparecimento
do do efeitoefeito : : compativelcompativel, , poucopouco ouou nãonão compativelcompativel

•• osos testes testes especespecííficosficos queque foramforam feitosfeitos parapara confirmarconfirmar
o o efeitoefeito : PT, ROAT, Re: PT, ROAT, Re--challenge challenge ……
resultadoresultado positivopositivo, , negativonegativo ouou duvidosoduvidoso
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SintomatologiaSintomatologia

SintomaSintoma evocatevocatóóriorio ::
SintomaSintoma clclííniconico ouou biolbiolóógicogico ““razoavelmenterazoavelmente esperadoesperado””
com com respeitorespeito a a categoriacategoria de de produtoproduto e e suficientementesuficientemente
especespecííficofico parapara sugerirsugerir um um vvíínculonculo de de casualidadecasualidade

SintomaSintoma nãonão evocatevocatóóriorio ::
SintomaSintoma clclííniconico ouou biolbiolóógicogico nãonão ““razoavelmenterazoavelmente
esperadoesperado”” com com respeitorespeito a a categoriacategoria de de produtoproduto, , nãonão
suficientementesuficientemente especespecííficofico parapara sugerirsugerir um um vvíínculonculo de de 
casualidadecasualidade ouou explicadoexplicado porpor outrosoutros fatoresfatores concomitantesconcomitantes

DeveDeve--se se tentartentar de de dissociardissociar sintomassintomas ligadosligados aoao usouso do do 
produtoproduto de de sintomassintomas confundiveisconfundiveis queque poderiampoderiam ser ser osos
prpróópriosprios responsresponsááveisveis dada reareaççãoão

CronologiaCronologia de de eventoseventos
DeveDeve--se se estabelecerestabelecer o o prazoprazo e e reconstituirreconstituir osos eventoseventos queque
aconteceramaconteceram entreentre a a aplicaaplicaççãoão do do produtoproduto e o e o aparecimentoaparecimento
dos dos sintomassintomas assimassim comocomo o o prazoprazo entreentre o o fimfim de de usouso do do 
produtoproduto e o e o desaparecimentodesaparecimento dos dos sintomassintomas ::
•• CronCronóólogialogia compativelcompativel : : tempo tempo decorridodecorrido entreentre a a utilizautilizaççãoão do do 

produtoproduto suspeitosuspeito e o e o desenvolvimentodesenvolvimento dos dos sintomassintomas, , 
assimassim comocomo o tempo o tempo decorridodecorrido entreentre o o fimfim de de usouso do do produtoproduto e o e o 
desaparecimentodesaparecimento dos dos sintomassintomas,,
plausplausíívelvel do do pontoponto de vista de vista mméédicodico e e razoalvementerazoalvemente plausplausíívelvel parapara
estaesta categoriacategoria de de produtoproduto e de e de efeitoefeito indesejavelindesejavel..

•• CronCronóólogialogia nãonão compativelcompativel : : nana casocaso avessoavesso, , quandoquando nãonão hhàà
ddúúvidasvidas

•• CronCronóólogialogia nãonão claramenteclaramente compativelcompativel : : quandoquando existeexiste umauma
ddúúvidavida entreentre sintomassintomas observadosobservados, , prazoprazo de de aparecimentoaparecimento e/oue/ou
categoriacategoria de de produtoproduto questionadoquestionado..
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InvestigaInvestigaççõesões mméédicasdicas e ree re--exposiexposiççãoão aoao produtoproduto

TaisTais identificaidentificaççõesões podempodem ser ser necessnecessááriasrias parapara confirmarconfirmar
emem condicondiççõesões de de aplicaaplicaççãoão controladascontroladas um eventual um eventual 
vvíínculonculo de de casualidadecasualidade entreentre osos sintomassintomas observadosobservados e o e o 
usouso do do produtoproduto cosmcosmééticotico

→→ ReRe--exposiexposiççãoão emem condicondiççõesões similaressimilares as as queque
induziraminduziram o o efeitoefeito adversoadverso

→→ AnAnááliselise do do resultadoresultado do do testeteste parapara definirdefinir a a 
casualidadecasualidade do do efeitoefeito adversoadverso observadoobservado

imputabilidadeimputabilidade muitomuito verocverocíímilmil

CincoCinco niveisniveis de de imputabilidadeimputabilidade ( UE )( UE )

imputabilidadeimputabilidade verocverocíímilmil

imputabilidadeimputabilidade posspossíívelvel

imputabilidadeimputabilidade duvidosaduvidosa

imputabilidadeimputabilidade excluidaexcluida
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DificuldadesDificuldades a a seremserem enfrentadasenfrentadas ::

•• FaltaFalta de de informainformaççãoão porpor parteparte dos dos consumidoresconsumidores

•• DelimitaDelimitaççãoão dos dos parâmetrosparâmetros a a seremserem consideradosconsiderados

•• ModoModo de de classificaclassificaççãoão dos dadosdos dados

→→ NecessidadeNecessidade de de parceriaparceria entreentre IndIndúústriastria
e e AutoridadeAutoridade SanitSanitááriaria


