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Regulamentação de alisantes capilares: tópicos da minuta de RDC e IN 

Breve histórico 

Breve histórico

 2015: Abertura da iniciativa regulatória – avaliação de ingredientes empregados em alisamento
capilar, com proposta de RDC com requisitos técnicos para regularização de alisantes capilares e IN
definindo a Lista de ativos alisantes permitidos

 2017: Consulta Pública:

 CP nº 323/2017 - minuta de RDC com requisitos técnicos para regularização de
alisantes capilares

 CP nº 325/2017 - minuta de IN com a Lista de ativos alisantes permitidos



Regulamentação de alisantes capilares: tópicos da minuta de RDC e IN 

Breve histórico 

 2018: Avaliação das contribuições recebidas pelas Consultas Públicas. Diálogo Setorial com o setor
regulado

 2018 e 2019: Atualização das minutas de RDC e IN com base nas contribuições recebidas:

 por meio da Consulta Pública;
 após Diálogo Setorial com o setor regulado;
 a partir de documentos protocolados por Associações de Indústrias (Abihpec e ABC),

fabricantes de matérias-primas alisantes e de fabricantes de produtos alisantes acabados;
 a partir de novas discussões com a Câmara Técnica de Cosméticos (CATEC);
 a partir da reavaliação interna de dados de segurança de ativos alisantes (em andamento) e
 pela Terceira Diretoria da Anvisa.
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Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos

RDC - Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos

Objetivo: Dispor sobre os requisitos técnicos específicos para a
regularização de produtos cosméticos para alisar ou ondular os cabelos e
estabelecer critérios para aprovação de novos ativos
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Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos

RDC - Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos

Principais pontos da versão atualizada até o momento:
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Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos

1. ABRANGÊNCIA

 os produtos cosméticos para ondular também serão abrangidos pela norma, além dos alisantes
capilares propriamente ditos. Atualmente esses produtos são isentos de registro. Entretanto, como
esses produtos utilizam comumente os mesmos ativos dos produtos alisantes, tais como o
tioglicolato, concluiu-se que o mais adequado é que eles voltem a ser passíveis de registro, já que
apresentam risco semelhante aos alisantes capilares.

 Portanto, a RDC nº 07/2015 será atualizada para incluir a categoria “Produto para ondular
os cabelos” como produto grau 2 sujeito a registro.
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2. REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO

 Só poderão ser utilizados em cosméticos para alisar ou ondular os cabelos o ativo ou combinação de
ativos previstos na IN, ou seja, previstos na “Lista de ativos permitidos em produtos cosméticos para
alisar ou ondular os cabelos”.

 Processos de solicitação de registro e alterações protocolados na Anvisa após a publicação
da RDC e da IN que contenham ativos alisantes que não estejam na Lista de ativos
permitidos serão indeferidos.

Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos
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2. REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO

 Para solicitar inclusão de ativo ou combinação de ativo alisante, ou mesmo alteração nas condições
de ativos já publicados na Lista de ativos permitidos, o interessado deverá protocolar na Anvisa uma
petição específica com os dados* descritos na RDC.

 A petição específica ainda será criada

 Pretende-se que tanto o fabricante do ativo ou o fabricante do produto cosmético acabado
possam protocolar a petição específica.

*Informações necessárias: identificação do ativo para alisar ou ondular os cabelos, especificação da
matéria-prima que contém o ativo, avaliação da exposição, avaliação toxicológica e de eficácia da
substância ativa e do produto acabado, avaliação de segurança com base no uso pretendido e outras
informações pertinentes.

Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos
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2. REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO

 Os produtos abrangidos pela Resolução deverão respeitar os seguintes requisitos:

 indicar faixa de pH e teor(es) do(s) ingrediente(s) ativo(s) no produto acabado;

 limites máximo e mínimo do(s) ativo(s) não poderão ser superiores a 10%;

 laudo com o(s) teor(es) do(s) ativo(s) e pH (amostra dos testes de segurança);

 comprovação de que o produto não é corrosivo para a pele;

 testes de irritação cutânea, primaria e acumulada e de sensibilização para o produto acabado;

 atendimento aos requisitos estabelecidos para cada ativo na Lista de ativos permitidos.

Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos
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Minuta de RDC (CP nº 323/2017): principais pontos

2. REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO

 A rotulagem dos produtos abrangidos pela Resolução deverão conter:

 a indicação do(s) ingrediente(s) ativo(s) e sua(s) concentração(ões)

 temperatura da piastra (se aplicável; acima de 200°C deve comprovar ausência da dano ao cabelo)

 tempo mínimo entre as aplicações

 incompatibilidades
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Minuta de RDC (CP nº 323/2017): principais pontos

2. REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO

 A rotulagem dos produtos abrangidos pela Resolução deverão conter advertências específicas, tais
como:

 “Evitar o contato com os olhos, mucosa nasal, couro cabeludo e outras regiões da pele. Caso
ocorra, lavar imediatamente com água em abundância e, se necessário, procurar um médico”

 “Não utilizar nos cílios e sobrancelhas.”

 “Não aplicar caso tenha tido alguma reação alérgica a esse tipo de produto.”

 “Usar luvas adequadas.”
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Minuta de RDC (CP nº 323/2017): principais pontos

2. REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO

 A rotulagem dos produtos abrangidos pela Resolução deverão conter advertências específicas, tais
como:

 “Realizar o teste de mecha antes do uso do produto.” Esta frase deve ser acompanhada da
descrição do procedimento do teste, que deverá estar de acordo com o modo de uso do
produto e das condições que devem ser atendidas para que o produto possa ser aplicado em
todo o cabelo com segurança.

 OBS.: mínimo 1 milímetro para advertências
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3. PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Processos e petições secundárias em análise e os protocolados até a publicação da RDC e IN: o que a
RDC prevê?

 Os processos/petições cujos produtos possuam “novos ativos alisantes” ainda não regulamentados*
por nenhuma Resolução terão sua análise finalizada somente após a inclusão do ativo na Lista de
ativos permitidos, ou após conclusão de que o ativo não é considerado seguro para o uso*.

*Exemplos: ácido glioxílico, glioxiloil de aminoácidos da queratina e carbocisteína, cisteína HCl, etc.

 A situação dos processos e petições está assinalada no sistema como “análise sobrestada”.

 Os ativos considerados não seguros serão divulgados no site da Anvisa, bem como a sustentação
técnica para tal.

Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos
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3. PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Processos e petições secundárias em análise e os protocolados até a publicação da RDC e IN: o que a
RDC prevê?

 As exigências elaboradas para alguns processos de solicitações de registro e petições em análise
foram canceladas. Ofícios para documentar o cancelamento das exigências foram enviados para as
caixas eletrônicas das empresas.

 Nos Ofícios às empresas, foram incluídos também o conteúdo dos Ofícios enviados em março/2019
pela CCOSM/GHCOS à Abihpec e ABC, no qual foram solicitados esclarecimentos e dados de
segurança sobre os “novos ativos alisantes”.

Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos
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3. PERÍODO DE TRANSIÇÃO

 Nos Ofícios à Abihpec e ABC, foram solicitados dados de segurança dos ativos em avaliação, como
por exemplo:

 margem de segurança do ativo relativa à exposição dérmica;
 comprovação do atendimento à legislação no que se refere à substância glioxal;
 avaliação de risco devido à exposição do cabelereiro e do usuário aos vapores dos ativos,

uma vez que as metodologias empregadas nos estudos de avaliação do risco ocupacional já
enviados à Anvisa foram consideradas inadequadas para o objetivo pretendido, de acordo
com o Ministério do Trabalho;

 comprovação da ausência de carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva e mutagenicidade;
 teste de absorção cutânea (permeação); etc.

Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos
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3. PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Não será necessário que as empresas que já possuam processos e petições secundárias em análise 
protocolem petição específica para solicitar a inclusão do ativo na Lista de ativos permitidos, uma vez 

que os ativos já estão sob avaliação. 

Após publicação da RDC e IN, as empresas receberão exigências para comprovar a segurança dos ativos.

Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos
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3. PERÍODO DE TRANSIÇÃO

 Caso o (s) “novo (s) ativo (s)” em reavaliação não seja considerado seguro para o uso, os produtos já
regularizados com o ativo serão cancelados.

 O processo/petição em análise cujo ativo não teve sua segurança comprovada será indeferido.

 Para o processo/petição em análise cujo ativo foi considerado seguro mas em condições distintas da
apresentada no processo/petição, será emitida exigência para adequação à Lista de ativos
permitidos.

Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos
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3. PERÍODO DE TRANSIÇÃO

 Para os produtos cosméticos destinados a alisar ou ondular os cabelos já regularizados e que
contenham ativos que foram reavaliados como seguros, será concedido o prazo de até 24 (vinte e
quatro) meses para adequação ao disposto nesta Resolução, contados a partir da data da publicação
do ativo na “Lista de ativos permitidos em produtos cosméticos para alisar ou ondular os cabelos”.

 O prazo para adequação à RDC é contado a partir da publicação do ativo na IN para que a
empresa tenha um momento único de adequação, uma vez que pode acontecer de o ativo
ser publicado na IN alguns meses após a publicação da RDC.

 Os produtos descritos neste slide, fabricados antes da adequação à RDC, poderão ser
comercializados até o final dos seus prazos de validade.

Minuta de RDC – Requisitos técnicos para produtos para alisar ou ondular os cabelos
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IN – Lista de ativos permitidos para alisar ou ondular os
cabelos

Objetivo: Estabelecer a “Lista de ativos permitidos em produtos
cosméticos para alisar ou ondular os cabelos” com requisitos
para seu uso.

Minuta de IN – Lista de ativos permitidos para alisar ou ondular os cabelos
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IN – Lista de ativos permitidos para alisar ou ondular os cabelos

 Pretende-se que a primeira versão da IN seja publicada em conjunto com a RDC.

 Em princípio, serão publicados na IN os ativos alisantes já descritos na RDC nº 03/2012 (Lista de
substâncias de uso restrito em cosméticos).

 a decisão de incluir na IN os ativos alisantes já regulamentados tem como objetivo tornar
mais claro quais são os ativos alisantes permitidos, já que agora haverá uma IN para
estabelecer a lista, e para tornar mais fluido o próprio texto da RDC, que antes fazia diversas
menções à RDC nº 03/2012, e agora não há mais esta necessidade.

Minuta de IN – Lista de ativos permitidos para alisar ou ondular os cabelos
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IN – Lista de ativos permitidos para alisar ou ondular os cabelos

 O ativo pirogalol, apesar de já ser regulamentado pela RDC nº 15/2013, não será publicado na IN por
estar atualmente em reavaliação. Se necessário, a RDC nº 15/2013 será atualizada para excluir o
ativo, caso ele não seja mais considerado seguro.

 A IN poderá ser atualizada mediante submissão de petição específica protocolada pelo interessado,
conforme prevê a RDC.

 Aos produtos cosméticos já regularizados na ANVISA será concedido o prazo de até 24 (vinte e
quatro) meses para adequação ao disposto na IN, contados a partir da data da publicação do ativo na
IN - “Lista de ativos permitidos em produtos cosméticos para alisar ou ondular os cabelos”.

Minuta de IN – Lista de ativos permitidos para alisar ou ondular os cabelos
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