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O Workshop conta com participação exclusiva de cientistas internacionais e nacionais incluindo 
representantes do US EPA, da Comissão Europeia, e do corpo regulador brasileiro. O objetivo é o de 
abranger os aspectos científicos, regulatórios e de aplicações práticas relacionados ao utilizo de métodos 

alternativos para a avaliação de segurança de produtos cosméticos. 

The Workshop counts with the outstanding participation of international and national scientists including 
representatives from US EPA, the European Commission and regulatory agencies from Brazil. The objective 
is to address the scientific, regulatory and practical aspects related to the use of alternative methods for the 
safety assessment of cosmetic products.

12h00 – 13h30

13h30 – 14h00

Mesa / session 1

14h00 – 14h30

14h30– 15h00

Inscrições e almoço / Registration & lunch

Cerimônia de abertura / Opening Ceremony

Regulações nacionais e internacionais sobre o uso de métodos alternativos para avaliação de 
segurança de produtos cosméticos | National and international cosmetics regulations related to 
alternatives and/or non-animal testing requirements
Moderadores / moderators: Josineire Sallum & Chantra Eskes

Guia de avaliação de segurança de cosméticos e aplicação de métodos alternativos / Cosmetics 
regulation & alternative methods in Brazil | Josineire Melo Sallum, ANVISA, Brasil

Regulação  Europeia sobre a avaliação de segurança de produtos cosméticos  e a aplicação de 
métodos alternativos à experimentação animal / Cosmetics regulation in Europe regarding the use of 

Mesa / session 3

8h30 – 9h00

9h00– 9h30

9h30– 9h50

9h50– 10h10

10h10– 10h30

10h30– 11h00

Mesa / session 4

Regulações nacionais relativas ao uso de métodos alternativos à experimentação animal | National 
regulations related to alternatives and/or non-animal testing requirements
Moderadores / moderators: Pedro Binsfeld & Thiago de Mello Moraes

Legislação e a necissades de regulatória  para métodos alternativos no Brasil / Police, Legislation and 
Regulatory needs for alternative methods in Brazil | Pedro Binsfeld, Ministério da Saúde, Brasil

A rede ReNaMA de laboratorios credenciados / ReNaMA, the National Network of Laboratories for In 
Vitro Studies | Thiago de Mello Moraes, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Brasil

O Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos (BraCVAM) / The Brazilian Center for the 
Validation of Alternative Methods (BraCVAM) | Octavio Presgrave, INCQS, Brasil

Inmetro e métodos alterantivos aos testes em animais / The Brazilian Reference Laboratory Inmetro and 
Alternative Methods | Luciene Balottin, Inmetro, Brasil

Parcerias para o desenvolvimento e inovação / Collaborative efforts for the development & innovation 
within SME | Regina Oliveira, SEBRAE, Brasil

Pausa / Coffee break

Exemplos e práticas atuais do setor industrial relacionados ao utiliso de métodos alternativos ou sem o 
utiliso de animais para a avaliação de segurança de produtos cosméticos | Current industrial practices in 
using alternatives and non-animal testing for the safety assessment of cosmetics
Moderadores / moderators: Octavio Presgrave & Chantra Eskes

PROGRAMA / AGENDA   - Sexta-feira / Friday 30.11.2012

PROGRAMA / AGENDA  - Quinta-feira / Thursday 29.11.2012

15h00– 15h30

15h30 – 16h00

Mesa / session 2

16h00– 16h30

16h30– 17h00

17h00– 17h30

17h30– 18h00

18h00

métodos alternativos à experimentação animal / Cosmetics regulation in Europe regarding the use of 
alternative methods for safety evaluation in Europe | Pilar Vinardell, Universidade de Barcelona, 

Espanha

O processo de validação e aceitação regulatória de métodos alternatives para avaliação de segurança 
na Europa / Validation and regulatory acceptance of alternative methods for safety assessment in 
Europe | Chantra Eskes, SeCAM, Suíça

Pausa / Coffee break

Últimos desenvolvimentos científicos internacionais sobre o utiliso de métodos alternatives para 
avaliação de segurança | Latest developments in the field of alternative methods for safety testing
Moderadores / moderators: Troy Seidle & Jadir Nunes

O programa EPA ToxCast: perspectivas atuais e futuras / The EPA ToxCast program: current & future 
prospects | David Dix, EPA, EUA

O projeto de pesquisa Cosmetics Europe / Commissão Europeia Seurat-1 para a avaliação de 
toxicidade sistêmica a doses repetidas com métodos alternativos / The European program for 
systemic toxicity testing  Seurat-1 | Elisabet Berggren, Commissão Europeia - DG Joint Research Center, 

Italia

Acelerar a transição para um paradigma baseado sobre vias de toxicidade através da cooperação 
internacional (AXLR8) / Accelerating the transition to a toxicity pathway-based paradigm through 
international cooperation  (AXLR8) | Troy Seidle, HSI, Bélgica

A fábrica de peles reconstituidas / The skin factory | Rolf Woessner, Frauenhoffer Institute, Alemanha

Encerramento do dia / Adjournment

11h00– 11h15

11h15– 11h30

11h30– 11h45

11h45– 12h00

12h00– 12h15

12h15– 12h30

12h30– 13h30

Mesa / session 5
13h30– 15h00

15h00– 15h30

15h30

Estratégias baseadas em modelos tri-dimensionais / Strategies based on 3D models | Bart de Wever, 

Alexandra, Monaco

Experiências da na área de sensibilisação cutânea / Case-study on skin sensitization | Karen Cazarin,  

BASF, Brasil

Experiências da na área de avaliação da toxicidade sistêmica aguda / Case study on acute systemic 

toxicity| Gladys Ouedraogo, Cosmetics Europe, França

A utilização de métodos in vitro para a avaliação da segurança de produtos acabados e ingredientes 
cosméticos / The use of in vitro methods for the safety assessment of cosmetic finished products and 
ingredients | Rodger Curren, ESAC & IIVS, EUA

Experiências do setor cosmético brasileiro / Experiences from Brazilian Cosmetics company | Jadir 

Nunes, ABC, Brasil

Desafios na Implantação de métodos alternativos no Brasil / Implementation of alternative methods in 
Brazil | Simone Fanan, ABC, Brasil

Almoço / Lunch

Mesa redonda-debate / Round table discussions
Debate / Open debate

Conclusões & Encerramento / Conclusions & Closure

Café de despedida / Farewell coffee


