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RISCO À SAÚDE

Formol: pesquisa revela uso irregular

Levantamento feito com Vigilâncias Sanitárias de estados e municípios apresenta dados inéditos sobre
o uso do produto em salões de beleza.

Como reduzir o uso irregular de formol em salões de
beleza? Para ajudar a responder a esta pergunta, a
Anvisa realizou um levantamento inédito com as
Vigilâncias Sanitárias de estados e municípios sobre o
uso deste produto como alisante capilar. Para isso, a
Agência solicitou que os fiscais sanitários respondessem
a um questionário com perguntas que revelam a
experiência deles com cosméticos. Dos fiscais que
participaram da pesquisa, 35% relatam ter encontrado o
uso irregular de formol em alisantes.

O levantamento revela que 61,6% dos fiscais suspeitam
que os produtos utilizados para alisar os fios contenham
um teor de formol superior ao permitido pela Anvisa na

sua fórmula. Atualmente, a legislação estabelece um limite máximo de 0,2% da substância na composição de
cosméticos, inclusive alisantes. Neste percentual, o formol apenas conserva a fórmula, não tendo potencial para alisar
os cabelos. O produto também é permitido para endurecedores de unhas, na concentração de 5%.

Os formulários encaminhados pelos fiscais sanitários mostram também que, para 22,4% dos que perceberam
irregularidades, a adição ou manipulação pode ter sido feita pelo profissional cabeleireiro. Já para 15,9% desses
fiscais, as duas situações ocorrem: tanto o produto é fabricado com um teor de formol acima do permitido, como o
produto é adicionado ao cosmético.

Riscos à saúde

Em contato com a pele, o formol pode causar irritação, queimadura, descamação e até queda de cabelo, entre outros
danos. Se for inalado, pode provocar ardência nas vias respiratórias, coriza, falta de ar, tosse e dor de cabeça. Além
disso, instituições internacionais reconhecem o efeito cancerígeno do produto.

O levantamento foi realizado pela Coordenação de Serviços de Interesse para a Saúde (CSIPS) da Gerência Geral de
Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES) da Anvisa. A coleta dos dados ocorreu por meio de formulário eletrônico,
no período de 6 de agosto a 6 de setembro de 2018.

Tweetar

Compartilhar

Compartilhar 80

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/pesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza/acessibilidade
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/pesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza/mapa-do-site
http://portal.anvisa.gov.br/login
https://correio.anvisa.gov.br/owa
http://portal.anvisa.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/pesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza/perguntas-frequentes
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/pesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza/legislacao
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/pesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza/contato
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/pesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza/servicos
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/pesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza/area-de-imprensa
http://brasil.gov.br/
http://www.servicos.gov.br/?pk_campaign=barrabrasil
javascript:_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_printPage_0();
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/rss?p_p_cacheability=cacheLevelFull
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%2F-%2Fasset_publisher%2FFXrpx9qY7FbU%2Fcontent%2Fpesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza%2F219201%3FinheritRedirect%3Dfalse%26redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fportal.anvisa.gov.br%252Fnoticias%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-2%2526p_p_col_count%253D1%2526_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle%253Dpesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza%2526_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId%253D219201&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Formol%3A%20pesquisa%20revela%20uso%20irregular%20-%20Not%C3%ADcias%20-%20Anvisa&tw_p=tweetbutton&url=%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%2F-%2Fasset_publisher%2FFXrpx9qY7FbU%2Fcontent%2Fpesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza%2F219201
https://plus.google.com/share?app=110&url=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%2F-%2Fasset_publisher%2FFXrpx9qY7FbU%2Fcontent%2Fpesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza%2F219201%3FinheritRedirect%3Dfalse
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%2F-%2Fasset_publisher%2FFXrpx9qY7FbU%2Fcontent%2Fpesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza%2F219201&display=popup&ref=plugin&src=share_button


8/1/2019 Formol: pesquisa revela uso irregular - Notícias - Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/pesquisa-uso-irregular-de-formol-em-saloes-de-beleza/219201?inheritRe… 2/3

salões de beleza (http://portal.anvisa.gov.br/noticias?
p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_tag=sal%C3%B5es+de+beleza)  serviços de interesse à saúde
(http://portal.anvisa.gov.br/noticias?
p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_tag=servi%C3%A7os+de+interesse+%C3%A0+sa%C3%BAde)  uso irregular de
formol (http://portal.anvisa.gov.br/noticias?
p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_tag=uso+irregular+de+formol)

Ações educativas

Além de identificar o uso irregular do formol em procedimentos capilares realizados nos salões de beleza, o
questionário aplicado levantou informações sobre as medidas adotadas pelas Vigilâncias Sanitárias para impedir essa
prática.

De acordo com as respostas, 36% dos profissionais que responderam ao questionário declararam que o órgão local
tem experiência com ações educativas junto aos estabelecimentos, sendo que 61,2% observaram redução da prática
irregular nos salões de beleza inspecionados.

A orientação geral e verbal no momento das inspeções foi a abordagem mais descrita pelos profissionais (33,4%), o
que demonstra que o processo de educação sanitária pode ser realizado por meio de estratégias de fácil execução.
Entretanto, a Anvisa ressalta que é importante a diversificação e a utilização de outras práticas de intervenção para
obter resultados positivos.

Também foram citadas como principais ações educativas o uso de panfletos e folhetos para divulgar informações
sobre o assunto (17,6%) e a realização de palestras (13,7%), além de atividades como oficinas, cursos e seminários
(7,3%).

Entre as três ações mais citadas, a realização de palestras foi considerada com o maior potencial para atingir
resultados positivos (100%), seguida da distribuição de panfletos e folhetos (69%) e de orientações gerais (63,9%).

No Brasil, existe um número elevado de estabelecimentos de beleza, o que representa um desafio para a aplicação de
medidas educativas por parte das autoridades sanitárias. De acordo com dados do Portal do Empreendedor, em
novembro deste ano havia um total de 599,8 mil microempreendedores individuais inscritos na Classificação Nacional
de Atividades Econômicas (CNAE) como “Cabeleireiro, manicure e pedicure”.

Participação regional

A coleta contou com a participação de municípios de 21 estados e do Distrito Federal, o que representou a adesão de
81% das unidades federadas. Amapá (AP), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Roraima (RR) e Tocantins (TO) não
enviaram contribuições.

Juntas, as Vigilâncias Sanitárias das regiões Sudeste (58,4%) e Sul (25,4%) responderam por 84,8% das
participações no levantamento. Entre os estados, destaque para Minas Gerais (MG), com 32,5% do total de
formulários respondidos, seguido de São Paulo (23,5%) e do Paraná (15,5%).

Legislação¿

No Brasil, o uso do formol é permitido em cosméticos apenas com a função de conservante ou endurecedor de unhas,
com concentrações máximas de 0,2% e 5%, respectivamente (Resolução da Diretoria Colegiada - RDC - 15, de 2013
(http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_15_2013_.pdf/45564fa8-b748-48c1-bcd9-
2b23593be357)). 

Para mais informações, acesse o Relatório “Coleta de Informações Junto às Vigilâncias Sanitárias Locais sobre o Uso
Irregular de Formol em Salões de Beleza”
(http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Relat%C3%B3rio+Pesquisa+Formol+2018+-
+Vers%C3%A3o+Final.pdf/2f7f27dd-8eb3-4c2e-b2e3-92611ad3c55d).    

Quer saber mais sobre alisantes? Clique aqui (http://portal.anvisa.gov.br/alisantes).

 

Quer saber as notícias da Anvisa em primeira mão? Siga-nos no Twitter @anvisa_oficial
(https://twitter.com/anvisa_oficial) e Facebook @AnvisaOficial (https://www.facebook.com/AnvisaOficial/)
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