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Terceira Diretoria

Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes, Cosmé�cos e Saneantes
Coordenação de Cosmé�cos

SIA Trecho 05, Área Especial 57, Brasília/DF, CEP 71205-050
Telefone: 0800 642 9782 - www.anvisa.gov.br

 
O�cio nº 11/2020/SEI/CCOSM/GHCOS/DIRE3/ANVISA
 
 
Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC)
Rua Ana Catharina Randi, 25, Jardim Petrópolis,
CEP: 04637-130 - SÃO PAULO – SP

  

Assunto: ÁCIDO GLIOXÍLICO  

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 25351.391262/2015-76.

  

Prezados,

  

1. Em resposta à carta protocolada na Anvisa em 26/06/2019, com número de conhecimento
201906260003PR, em resposta ao O�cio 02/2019/GHCOS/DIRE3/ANVISA, seguem as considerações da
Coordenação de Cosmé�cos da Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes, Cosmé�cos e Saneantes.

2. Em relação à matéria-prima ácido glioxílico:

2.1. No O�cio n° 02/2019/GHCOS/DIRE3/ANVISA, a Anvisa solicitou à ABC a apresentação de
Laudo da matéria-prima ácido glioxílico contendo especificação e teor de impurezas (incluindo glioxal),
uma vez que os dados recebidos pela Anvisa até então de diversos fornecedores não cumpriam com a
legislação vigente, pois a impureza glioxal ficava com a concentração acima do permi�do com o uso da
concentração de matéria-prima necessária para a�ngir 15% de ácido glioxílico no produto acabado
(máximo permi�do pela RDC n° 03/2012: 100 ppm ou 100 mg/kg):

Ácido glioxílico do fornecedor Clariant com até 0,75% de glioxal (7500 ppm);

Ácido glioxílico do fornecedor Hubei Hongyuan Pharmaceu�cal com até 1% de glioxal (10000 ppm);

Ácido glioxílico do fornecedor Cosmociência Especialidades Químicas Ltda, matéria-prima
COSMOLISS GA (an�go COSMOGEN GA), contendo ácido glioxílico com até 0,25% de glioxal (2500
ppm); e

Ácido glioxílico dos fornecedores Chemyunion e Brai� sem informação do limite máximo de glioxal.

Importante ressaltar que em material enviado em 2012 pela ABC à Anvisa, o fornecedor
Clariant, que então declarou ser o maior produtor mundial de ácido glioxílico, informou que estava
estudando a redução do teor de glioxal na matéria-prima ácido glioxílico para que ela atendesse ao
máximo permi�do para cosmé�cos, 100mg/kg ou 100 ppm. Desde então, a Anvisa não recebeu nova
manifestação da Clariant. A ABC, ques�onada em 2019 sobre a quan�dade de glioxal acima do permi�do
nas matérias-primas produzidas pela Clariant e também pelo fornecedor Hubei Hongyuan
Pharmaceu�cal CO Ltd., não se manifestou.

Na resposta da ABC ao O�cio n° 02/2019/GHCOS/DIRE3/ANVISA, foram enviados dados de
matéria-prima somente do fornecedor Pure Kemika LLC. Portanto, ques�onamos se este é o único
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fornecedor capaz de produzir ácido glioxílico com teor de glioxal dentro dos limites estabelecidos pela
legislação.

2.2. Ainda em relação à especificação da matéria-prima ácido glioxílico da empresa Pure
Kemika LLC., nome comercial “Glyoxylic acid 50% solu�on ZRO”, solicitamos os esclarecimentos:

 

Foram declarados os componentes que fazem parte da matéria-prima, no entanto, não foi
declarado o teor médio de cada substância e os limites mínimos e máximos de variação. Como
exemplo, para o ácido glioxílico, foi declarado somente “≥50%”. É preciso declarar o teor de cada
substância que faz parte da mistura que contém o ácido glioxílico, bem como indicar os limites
mínimo e máximo de variação em relação ao teor médio.

É necessário o envio de Cer�ficado de Análise da empresa Pure Kemika LLC. contendo o resultado
da análise do teor de todas as substâncias que fazem parte da matéria-prima que contém o ácido
glioxílico, incluindo todas as impurezas, além da análise de pH, solubilidade e coeficiente de
par�ção (Log P-n-octanol/água)da matéria-prima. O Cer�ficado de Análise deverá conter todos os
itens necessários, tais como a iden�ficação unívoca do próprio Cer�ficado, a especificação, o
método de análise e limite de quan�ficação para cada análise, iden�ficação dos responsáveis pela
emissão do Cer�ficado e respec�vas assinaturas.

Enviar a ficha técnica de segurança da matéria-prima (FISPQ; ou MSDS, em inglês) emi�da pelo
fornecedor Pure Kemika LLC.

2.3. Sobre o potencial carcinogênico da substância, a ABC referenciou em sua resposta ao
O�cio n° 02/2019/GHCOS/DIRE3/ANVISA um documento “Anexo VIII – safety data sheet; seção 11
(informações toxicológicas)” o qual não foi encontrado. Enviar dados sobre o potencial de
carcinogenicidade do ácido glioxílico.

2.4. Enviar dados de toxicidade aguda e de toxicidade por doses repe�das por via inalatória do
ácido glioxílico, pois verificamos que ainda não foram apresentados.

2.5. Enviar os seguintes dados para o ácido glioxílico ou sustentar tecnicamente a não
necessidade da apresentação dos dados, pois verificamos que também não foram apresentados:

Dados sobre o potencial de disrupção endócrina;

Espectro de absorção UV-VIS com sua respec�va avaliação; e

Dados sobre composição isomérica.

3. Em relação ao produto acabado (alisante capilar) contendo a substância ácido glioxílico:

3.1. Realizar avaliação médica de efeitos locais no profissional cabeleireiro e no usuário em
condições reais de uso, empregando aplicações repe�das de forma a representar o risco real de
exposição do produto a profissionais cabeleireiros e usuários, caso isso não represente risco à saúde aos
voluntários do estudo. Deve ser avaliado o risco da exposição do usuário e do profissional aos
vapores/compostos orgânicos voláteis/produtos de degradação levando-se em conta o procedimento de
aquecimento dos cabelos, tendo em vista que:

A ABC já fora ques�onada no O�cio n° 02/2019/GHCOS/DIRE3/ANVISA sobre os resultados de
estudo interno realizado por uma empresa de cosmé�cos para avaliar a segurança clínica, com
acompanhamento médico, de produto alisante com 8% de ácido glioxílico. Esse estudo foi
interrompido após evidência de desconforto ocular e respiratório observado nos cabelereiros. Em
resposta ao O�cio, a ABC respondeu somente que o teste não fora realizado pelo Grupo de
Trabalho da ABC e que “os testes realizados pelo grupo de trabalho da ABC não refletem os
resultados ob�dos acima”;

Fichas técnicas de diversos fornecedores de ácido glioxílico apontam que vapores dessa substância
podem causar efeitos irritantes e/ou corrosivos no trato respiratório;
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Não foram enviados dados sobre toxicidade aguda e de doses repe�das do ácido glioxílico por via
inalatória, dados que são necessários, como já citado neste O�cio; e

O processo de alisamento com ácido glioxílico envolve necessariamente a aplicação de calor por
meio de escova capilar e prancha/piastra térmica em torno de 180ºC a 200ºC, o que pode
potencializar a formação de vapores de ácido glioxílico, formaldeído e outros compostos orgânicos.

3.2. Em complementação ao item anterior, é necessário que seja avaliado de forma adequada o
risco devido à exposição do cabelereiro e do usuário ao formaldeído liberado pelo produto, considerando
as recomendações a seguir e já apontadas no O�cio n° 02/2019/GHCOS/DIRE3/ANVISA. As metodologias
dos testes já apresentados para avaliação de risco ocupacional baseados na quan�ficação da liberação de
formaldeído foram avaliadas pela Fundacentro/Ministério do Trabalho e não foram considerados
sa�sfatórios para o obje�vo que se quer avaliar. Isto já havia sido apontado no O�cio n°
02/2019/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Ressalta-se que, em material enviado pela própria ABC em 2012, a
Clariant, que então declarou ser a maior produtora mundial de ácido glioxílico, enviou uma declaração
sobre a matéria-prima  “glyoxylic acid liq 50” na qual afirma que estavam estudando a liberação do
formaldeído como subproduto da degradação térmica a 200ºC visando aplicações cosmé�cas e que, até o
momento, não �nham posição conclusiva a este respeito. Desde então, a Anvisa não recebeu nova
manifestação do fornecedor Clariant. De acordo com a Fundacentro/Ministério do Trabalho, é
recomendado que a metodologia adequada para avaliar a segurança no ambiente de trabalho decorrente
da liberação de formaldeído observe os seguintes critérios:

U�lizar como referência e critério para avaliação das exposições a formaldeído os limites a seguir, a
fim de es�mar e prevenir os riscos à saúde relacionados a efeitos irrita�vos e risco de câncer
ocupacional: 1) os limites estabelecidos pela American Conference of Governamental Industrial
Hygienists - ACGIH (2018): concentração média ponderada no tempo na jornada diária de 8 horas
(TLV- TWA) de 0,1 ppm e limite de exposição de curta duração de 15 minutos (STEL) de 0,3 ppm;
OU: 2) os limites recomendados pelo Comitê Europeu "Scien�fic Commi�ee on Occupa�onal
Exposure Limits" (SCOEL — Bolt, 2016*): TLV- TWA de 0,3 ppm e STEL de 0,6 ppm. O estudo deverá
deixar claros os critérios adotados;

Conduzir o ensaio em cenários de exposições de maior risco com a realização de vários
procedimentos consecu�vos de tratamento capilar de forma a cobrir, pelo menos, 70% da jornada
diária de trabalho, em salão de pequeno porte (50-70 m2), pé direito não superior a 3 m e com
ven�lação natural apenas;

Coletar amostra em ponto fixo antes e durante a realização do ensaio para es�mar a concentração
de fundo (background) a que todos os ocupantes do salão estão expostos;

Coletar amostras de ar individuais de curta duração durante as principais etapas do processo de
tratamento capilar, em par�cular durante a u�lização da prancha aquecida, seguindo os
procedimentos recomendados pelo manual de métodos analí�cos do Na�onal Ins�tute for
Occupa�onal Safety and Health – NIOSH (2016) ou métodos similares ou equivalentes devidamente
validados como a u�lização de equipamentos de leitura direta;

Coletar e analisar amostras de ar individuais de longa duração cobrindo todo o período de
realização de um ensaio e calcular a exposição em termos de média ponderada no tempo,
comparando com o TLV-TWA. O método pode ser amostragem a�va e passiva; e

Adotar os procedimentos de controle de qualidade das avaliações das exposições ocupacionais
propostos pelo manual de métodos analí�cos do NIOSH (2016) ou as diretrizes estabelecidas pela
American Industrial Hygiene Associa�on - AIHA (2015).

3.3. No O�cio n° 02/2019/GHCOS/DIRE3/ANVISA, a Anvisa solicitou à ABC um Parecer de um
fornecedor de cada matéria-prima atestando que os dados de segurança enviados suportam a exposição
pretendida, que deve estar bem caracterizada contemplando os itens: a) quan�dade de produto acabado
u�lizado em cada aplicação; b) concentração máxima do a�vo no produto acabado; c) faixa de pH do
produto acabado com o a�vo; d) modo de aplicação detalhado incluindo tempo, processo térmico
envolvido (secador e/ou piastra), com a respec�va temperatura de exposição, e se há enxágue após o



03/06/2020 SEI/ANVISA - 1038119 - Ofício

https://sei.anvisa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1174120&infra_sis… 4/6

tempo de permanência do produto no cabelo; e) frequência de uso recomendada, devendo estar bem
claro quais foram os dados que limitaram a exposição pretendida. Na resposta ao O�cio, a ABC
respondeu: “Entendemos que este requerimento seja exigido a cada fabricante de alisantes para cabelos
no momento do registro do produto, pois cada qual possui sua tecnologia e modo de aplicação.”. O único
material de fornecedor enviado na resposta ao O�cio foi o documento com especificação de teor de
glioxal e ácido glioxílico da empresa Pure Kemika LLC, já relatado nesse O�cio, com informações faltantes
e sequer citando se ela possui aplicação cosmé�ca. Embora cada produto acabado tenha sua
par�cularidade, esse parecer é necessário para garan�r as condições de uso seguras para o a�vo na
concentração pretendida e assim, possibilitar sua permissão por meio de regulamentação. Ressaltamos
que deve ser enviado o parecer do fornecedor Pure Kemika LLC contendo: a) iden�ficação do perigo; b)
avaliação de exposição, considerando o usuário e o profissional cabeleireiro responsável por aplicar o
produto; c) avaliação de dose-resposta; d) caracterização do risco, com a es�ma�va da margem de
segurança (MoS), considerando todas as via(s) de exposição; e) conclusão atestando que as informações
apresentadas suportam a segurança do uso pretendido; e f) sugestão de advertências e restrições de uso
em alisantes capilares com o a�vo.

3.4. Na reunião de todos os dados já prestados sobre o uso do ácido glioxílico como alisante
capilar, há informações contraditórias sobre se a lavagem dos cabelos deve necessariamente ocorrer
antes ou após o processo térmico aplicado aos cabelos. Nenhum fornecedor esclareceu isso, de fato.
Assim, esse ponto deve ficar claro no parecer do fornecedor, pois se a segurança for comprovada apenas
com a presença de enxágue antes do procedimento de aquecimento térmico, na regulamentação
constará essa obrigatoriedade no modo de uso de produtos com esse a�vo.

3.5. Outro ponto não esclarecido na resposta da ABC foi sobre a diluição do produto teste
empregada na avaliação clínica da irritação, fotoirritação, sensibilização e fotossensibilização cutânea de
produtos alisantes. A Anvisa recebeu diversos testes de irritação primária, acumulada e sensibilização
realizados com o produto alisante diluído em diferentes concentrações. A ABC respondeu que, de acordo
com Guia de segurança de produtos cosmé�cos da Anvisa, o teste de irritação primária e acumulada é
realizado com o produto diluído. De acordo com o Guia para Avaliação de Segurança de Produtos
Cosmé�cos, o teste clínico de sensibilização, para produtos irritantes, “deve ser realizado com amostras
diluídas, de forma a não induzir resultados falsos posi�vos”. Logo, o uso da diluição se aplica apenas para
testes de sensibilização, não sendo possível concluir que o produto não é irritante quando se u�liza
diluição para avaliar irritação. Além disso, não foram enviadas referências cien�ficas e esclarecimento
técnico que demonstrem que as diluições empregadas são adequadas para avaliação de sensibilização,
conforme solicitado. Sendo assim, é necessário o envio de avaliação da irritação (primária e acumulada) e
sensibilização de produto acabado com 15% de ácido glioxílico.

3.6. Enviar dados sobre o potencial de irritação das mucosas nasal, oral e ocular do produto
produto acabado com 15% de ácido glioxílico, pois verificamos que ainda não foram apresentados.

4. É necessário que todos os testes apresentados em resposta a este O�cio estejam
acompanhados de laudo de análise da matéria-prima e/ou produto acabado subme�do ao teste com o
teor de a�vo ácido glioxílico e valor de pH.

5. Podemos afirmar que a maior preocupação até o momento para a sustentação da
segurança do uso de ácido glioxílico como a�vo alisante é rela�va a ausência de dados que comprovem
que a exposição do usuário e do profissional cabeleireiro responsável por aplicar o produto aos vapores
do ácido glioxílico é segura, considerando as condições previsíveis de uso do produto alisante. De acordo
com Anderson et al (2008), a via mais comum de exposição ao ácido glioxílico se dá por inalação e, assim,
deve haver uma preocupação com a exposição do público em geral ao ácido glioxílico através do uso de
cosmé�cos e produtos farmacêu�cos. É importante ressaltar ainda que o uso de máscaras respiratórias
com filtros para substâncias, óculos de proteção apropriados e outros equipamentos de proteção
individual são itens requeridos para a manipulação de substâncias químicas em indústrias e laboratórios
de análise, mas não são equipamentos de proteção u�lizados em salões de beleza, e nem espera-se que
esse �po de estabelecimento possua tais equipamentos de proteção, já que não há área dedicada e/ou
controlada para aplicação de alisantes capilares, uma vez que esses produtos devem ser seguros nas
condições previsíveis de uso. Portanto, a par�r das informações já apresentadas, concluímos que o risco
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inalatório em condições reais de uso e de forma repe�da não foi avaliado, consequentemente a avaliação
da exposição e do risco também não foi realizada de forma adequada. Não é suficiente avaliar o risco
inalatório apenas do usuário que efetua um procedimento alisante uma cada três meses. É fundamental
avaliar o risco diário e frequente da exposição ao ácido glioxílico em salões de beleza por profissionais
que estarão diariamente expostos. Vários dados solicitados são para atender a esse item:

dados de toxicidade inalatória, tanto aguda como de doses repe�das;

avaliação médica de efeitos locais no profissional cabeleireiro e no usuário em condições reais de
uso, empregando aplicações repe�das de forma a representar o risco real de exposição do produto
a profissionais cabeleireiros e usuários, caso isso não represente risco à saúde aos voluntários do
estudo. Deve ser avaliado o risco da exposição do usuário e do profissional aos vapores/compostos
orgânicos voláteis/produtos de degradação levando-se em conta o procedimento de aquecimento
dos cabelos; e

teste de segurança ocupacional de liberação de formaldeído considerando todos os parâmetros já
elencados pela Fundacentro, citados no O�cio anteriormente enviado à ABC e neste novamente
mencionados.

6. Referências:

European Chemicals Agency (ECHA) – informações sobre o registro de ácido glioxílico:
h�ps://echa.europa.eu/web/guest/legal-no�ce (Aviso legal);h�ps://echa.europa.eu/pt/substance-
informa�on/-/substanceinfo/100.005.508; h�ps://echa.europa.eu/pt/registra�on-
dossier/-/registered-dossier/14954.

Pubchem -  Open chemistry database at the Na�onal Ins�tutes of Health
(NIH): h�ps://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glyoxylic-acid.

Anderson, S.E; Ham, J.E; Jason, E; Munson, E. (2008). Irritancy and Sensi�za�on Poten�al of
Glyoxylic Acid. Journal of Immunotoxicology, 5:2, 93-98, 2008.

Back, R. A; Yamamoto, S. The gas-phase photochemistry and thermal decomposi�on of glyoxylic
acid. Can. J. Chem. Vol. 63, 1985.

ECHA. Comi�ee for Risk Assessment. Annex 1 – “Background document to the Opinion proposing
harmonised classifica�on and labelling at EU level of glyoxylic acid …%”. 2018.

Anvisa. Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosmé�cos, 2ª edição, 2012.

Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) - Ministério
do Trabalho. Relatório Técnico: Avaliação do Risco Ocupacional no Uso de Alisantes Capilares com
A�vos Liberados de Formaldeído. Análise dos estudos de avaliação de risco ocupacional a pedido
da Anvisa. 2018.

Scien�fic Commi�ee on Consumer Safety (SCCS) - The SCCS Notes of Guidance for the Tes�ng of
Cosme�c Ingredients and their Safety Evalua�on - 10th Revision, 2018.

 

 

 

  Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Itamar de Falco Junior, Gerente de Produtos de Higiene,
Perfumes, Cosmé�cos e Saneantes, em 03/06/2020, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glyoxylic-acid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


03/06/2020 SEI/ANVISA - 1038119 - Ofício

https://sei.anvisa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1174120&infra_sis… 6/6

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.anvisa.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 1038119 e o código CRC 46155CF5.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 25351.391262/2015-76 SEI nº 1038119

https://sei.anvisa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

