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Síntese 
A cosmetovigilância tem por objetivo monitorizar a segurança dos produtos cosméticos 

após a sua colocação no mercado e acompanhar as medidas corretivas e preventivas 
eventualmente tomadas. O Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 30 de novembro, introduziu a obrigação de comunicar os efeitos indesejáveis 
graves associados à utilização de produtos cosméticos, que tenham ocorrido na União 

Europeia. Tendo em vista promover uma abordagem prática consistente e clarificar o papel 
de cada um dos intervenientes, a Comissão Europeia publicou orientações para a gestão dos 

efeitos indesejáveis e notificação dos efeitos indesejáveis graves. A análise dos dados 
recolhidos desde a implementação deste sistema já demonstrou o seu potencial efetivo. 

Contudo, há ainda um caminho a percorrer.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho técnico-profissional, elaborado em 2018 no 
âmbito da minha candidatura ao Título de Especialista em 
Assuntos Regulamentares, incide numa das áreas temáticas 
nucleares da função que exerço desde janeiro de 2016, como 
Técnica de Supervisão do Mercado e da Vigilância de Produtos 
Cosméticos, na Direção de Produtos de Saúde (DPS) do INFARMED 
- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., 
abreviadamente designado por Infarmed. 

 
Ciente da missão do Infarmed e do papel relevante do farmacêutico especialista em 
assuntos regulamentares na concretização das atribuições desta autoridade nacional 
competente no domínio da proteção da saúde humana, desempenho diariamente, de 
forma comprometida e assente no princípio da precaução, as diversas atividades de 
regulamentação e fiscalização do mercado dos produtos cosméticos. 
 
Orientada pela política da qualidade instituída, procedo à verificação do cumprimento 
dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis ao setor dos cosméticos, sempre 
focada em garantir o acesso dos profissionais de saúde, dos utilizadores profissionais e 
dos consumidores, a produtos cosméticos de qualidade e seguros, e em satisfazer as 
necessidades e expectativas dos clientes e parceiros do Infarmed. 
 
Confiante de que uma aplicação rigorosa da legislação em vigor na União Europeia 
garante elevados padrões de qualidade e segurança dos produtos cosméticos 
disponibilizados no mercado, reconheço que não garante a total ausência de riscos. Os 
efeitos indesejáveis, decorrentes do uso normal ou razoavelmente previsível de 
produtos cosméticos, são raros e tipicamente de natureza ligeira e reversível, 
manifestando-se apenas no local de aplicação. No entanto, também podem ocorrer 
efeitos de natureza grave, capazes de provocar uma incapacidade funcional temporária 
ou até mesmo um risco vital imediato, ao se manifestarem a nível sistémico. 
 
O Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro, relativo aos produtos cosméticos, em vigor desde 11 de julho de 2013, 
introduziu a obrigação de comunicar os efeitos indesejáveis graves associados à 
utilização de cosméticos. Para promover uma abordagem consistente em todos os 
Estados-Membros e assegurar a implementação de um procedimento uniforme 
aplicável à gestão de efeitos indesejáveis e à comunicação dos efeitos indesejáveis 
graves às autoridades competentes, foram elaborados vários documentos orientadores. 
Ao seguirem as orientações publicadas pela Comissão Europeia, as pessoas responsáveis 
e os distribuidores demonstram o cumprimento dos requisitos legais e garantem a 
credibilidade e a precisão dos dados fornecidos às autoridades competentes, 
assegurando, ao mesmo tempo, a proteção dos dados e o respeito pela relação entre o 
profissional de saúde e o utilizador profissional ou o consumidor individual, que 
experienciou o efeito indesejável durante ou após a utilização de um produto cosmético 
na União Europeia. 
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O principal objetivo da cosmetovigilância é garantir a proteção da saúde do consumidor, 
impedindo ou minimizando a ocorrência de efeitos indesejáveis associados aos produtos 
cosméticos. Para isso, é fundamental a notificação e a monitorização dos efeitos 
indesejáveis, ocorridos após os produtos cosméticos serem disponibilizados no 
mercado, e a adoção de medidas corretivas e preventivas adequadas. 
 
A consolidação de um sistema europeu de cosmetovigilância, cuja estrutura inicial foi 
recomendada e implementada em 2006 e se tem vindo a sedimentar desde 2013, exige 
uma cooperação entre todos os intervenientes na cadeia de valor deste setor. Só assim 
se poderá tornar mais robusto e efetivo. 
 
Com este trabalho pretendo sensibilizar os Colegas para a primazia da nossa qualificação 
em ciências farmacêuticas que, ao nos conferir um domínio em diversas áreas 
científicas, como a química, a biologia, a fisiologia, a toxicologia, a cosmetologia, a 
regulamentação, entre outras, nos dá a oportunidade de contribuir, no exercício das 
mais variadas funções farmacêuticas, para o uso de produtos cosméticos, assegurando 
um elevado nível de proteção da saúde humana. 
 
Por último, gostaria de expressar o meu especial agradecimento à Nossa Colega Dra. 
Adriana Gamboa, Coordenadora Funcional da Supervisão do Mercado e da Vigilância de 
Produtos Cosméticos, pelas suas palavras, que serviram de motivação e de inspiração 
para a escolha deste tema.  
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1. Caracterização do setor dos produtos cosméticos na UE (1) 
 
A Europa sempre desempenhou um papel importante na produção, na inovação e no 
desenvolvimento de produtos de cuidados pessoais, de higiene corporal e de beleza. 
Mas apesar da impressionante capacidade de criação das empresas europeias 
especializadas, a própria inovação e, consequentemente, a produção e a 
comercialização das invenções da UE foram deslocalizadas para outras partes do mundo, 
com graves consequências económicas e sociais. 
 
Mais recentemente, a sua posição de liderança neste setor tem vindo a diminuir face à 
concorrência mundial e a condições que não reconhecem a pressão da inovação 
tecnológica nem a realidade comercial na manutenção da competitividade. Só a criação 
de um ambiente favorável, através de estratégias adequadas, permitirá contribuir para 
a relocalização industrial e o desenvolvimento de novos produtos, assegurando a 
proteção da saúde e a segurança dos consumidores. 
 
Os produtos cosméticos são essenciais no quotidiano de mais de 500 milhões de 
consumidores europeus, de todas as faixas etárias, e vão desde os produtos de higiene, 
como o sabonete, o gel de banho, o champô, o desodorizante e a pasta dentífrica, até 
aos produtos de beleza, como a tinta capilar, o verniz, a maquilhagem e o perfume. 
 
Em 2015, o setor em si valia 77 mil milhões de euros, tendo sido um dos poucos setores 
a não ser afetado pela crise financeira mundial. A Europa é reconhecida como líder 
mundial no setor, dominando a exportação de cosméticos. O comércio fora da Europa 
representou 17,2 mil milhões de euros em 2015. 
 
O setor é composto por empresas de todas as dimensões, havendo mais de 4.600 PME 
na indústria dos cosméticos na Europa. Estima-se que o segmento das PME represente 
30 % do mercado, mas pode atingir os 98 % em alguns Estados-Membros da UE. O 
portfólio de produtos varia entre os 20.000 ou mais, no caso das grandes empresas, e 
cerca de 160 nas de menor dimensão. Os grandes fabricantes de cosméticos dispõem 
de cerca de 2.000 ingredientes, as PME cerca de 600, acrescentando cada um deles 
anualmente ingredientes novos na ordem dos 4 %. Estes novos ingredientes têm um 
efeito significativo na rentabilidade e no crescimento. 
 
Na Europa, o setor emprega pelo menos 2 milhões de pessoas ao longo de toda a sua 
cadeia de valor, desde a fase de produção até ao retalho. Em 2015, a produção 
empregava, por si só, 152.000 trabalhadores, com uma proporção ligeiramente maior 
de mulheres (56 %) do que de homens (44 %). Nos últimos 5 anos, o emprego direto e 
indireto no setor aumentou 2,3 %, o que representa um acréscimo de 39.000 postos de 
trabalho. 
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Estima-se que, em 2015, as despesas com I&D tenham sido de 1,27 mil milhões de euros, 
quantia esta que varia consideravelmente em função do país. O setor emprega mais de 
26.000 cientistas, que realizam investigação em novas áreas científicas, trabalham 
com novos ingredientes, desenvolvem fórmulas e efetuam avaliações da segurança, 
conduzindo a uma impressionante quantidade de patentes na UE todos os anos. 
 
O setor europeu dos produtos cosméticos é reconhecido como líder na proibição total 
de ensaios em animais, embora continuando a promover a inovação e a 
competitividade. O mercado atual é impulsionado pela segurança e pela inovação de 
igual modo, com novas paletas de cores, tratamentos específicos para a pele, produtos 
antienvelhecimento e fórmulas únicas. Os consumidores exigem constantemente uma 
maior escolha, melhor personalização e ainda mais eficácia. A fim de responder mais 
eficazmente às preferências e expectativas dos utilizadores, os grupos e organizações 
de consumidores são chamados a participar regularmente nas fases iniciais do 
desenvolvimento. 
 
Na indústria dos cosméticos, o reconhecimento da marca é importante devido ao 
elevado grau de concorrência. A lealdade do consumidor assenta na qualidade, na 
segurança, na publicidade fidedigna e no desenvolvimento de novos produtos que, de 
forma comparável à indústria da moda, se caracteriza por tendências sazonais. 
 
A mudança de hábitos de compra dos consumidores, tais como as vendas diretas e o 
comércio eletrónico, oferecem novos modelos de venda transfronteiras. Embora as 
empresas de produtos cosméticos adiram às tecnologias digitais, é necessário manter 
uma certa flexibilidade na comunicação das mensagens, tendo em conta o contexto 
social, a diversidade linguística e cultural dos utilizadores finais, a fim de garantir que a 
informação sobre o produto não é suscetível de induzir em erro o consumidor e que este 
faz uma escolha informada. 
 
Com o objetivo estratégico de preservar uma imagem de prestígio, há empresas que 
optam por distribuir algumas marcas de produtos cosméticos exclusivamente em 
farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica, alegando 
que a presença física de um farmacêutico assegura o aconselhamento personalizado de 
um especialista. 
 
As práticas utilizadas no setor da distribuição dos produtos cosméticos são variadas. 
Independentemente dos canais de distribuição, os produtos cosméticos colocados no 
mercado da UE têm de ser seguros. Para tal, há que garantir que a qualidade do produto 
é preservada ao longo de todo o circuito comercial e que a informação prestada ao 
consumidor ou ao utilizador profissional assegura a sua correta utilização. 
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2. Regulamentação aplicável na UE 
 
A Diretiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de julho de 1976, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos produtos cosméticos (2) vigorou 
durante 37 anos, durante os quais foi alterada 56 vezes, algumas das quais de modo 
substancial. Tendo-se constatado que as inúmeras alterações à diretiva deram azo a 
transposições divergentes pelos Estados-Membros, resultando numa série de 
ambiguidades jurídicas que conduziram a diferentes interpretações e aplicações, houve 
a necessidade de proceder à sua reformulação sob a forma de regulamento (3). 
 
O Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativo aos produtos cosméticos (4), em vigor desde 11 de julho de 
2013, vem assim estabelecer as normas que os produtos cosméticos disponibilizados no 
mercado da União Europeia devem cumprir. Ao garantir que todos os requisitos 
estabelecidos são aplicados ao mesmo tempo em todos os Estados-Membros, este 
regulamento contribui para a melhoria do funcionamento do mercado interno e permite 
elevar, em simultâneo, o nível de segurança e proteção da saúde dos consumidores 
europeus. 
 
De entre os pontos basilares desta reformulação, destacam-se a clarificação e 
introdução de alguns conceitos, bem como, a simplificação e unificação de alguns 
procedimentos, designadamente: 
 

 Designação de uma pessoa responsável; 
 

 Definição de requisitos mínimos para a avaliação da segurança; 
 

 Notificação eletrónica centralizada, no Portal de Notificação de Produtos 
Cosméticos (CPNP); 
 

 Comunicação dos efeitos indesejáveis graves; 
 

 Reforço da cooperação administrativa entre as autoridades competentes, no 
âmbito da fiscalização do mercado. 

 
A fim de garantir o respeito pelas disposições do referido regulamento, afigura-se 
necessária uma supervisão eficaz do mercado, a qual só é possível através de um grau 
elevado de cooperação administrativa entre as autoridades competentes dos 
diferentes Estados-Membros. Esta cooperação refere-se, em especial, à assistência 
mútua na verificação dos ficheiros de informações sobre os produtos, mantidos pelas 
pessoas responsáveis. 
 
No âmbito deste trabalho, importa destacar os seguintes artigos do Regulamento (CE) 
n.º 1223/2009: 
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CAPÍTULO II – SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE, LIVRE CIRCULAÇÃO 
 

Artigo 3.º | Segurança 
 

Os produtos cosméticos disponibilizados no mercado devem ser seguros para a 
saúde humana quando usados em condições de utilização normais ou 
razoavelmente previsíveis, tendo em conta, nomeadamente, o seguinte: 
 

a) A apresentação, incluindo a conformidade com a Diretiva 87/357/CEE; 
 

b) A rotulagem; 
 

c) As instruções de utilização e de eliminação; 
 

d) Qualquer outra indicação ou informação prestada pelo responsável a que 
se refere o artigo 4.º (Pessoa responsável). 

 

A presença de advertências não dispensa as pessoas a que se referem os artigos 
2.º (Definições) e 4.º (Pessoa responsável) do cumprimento das restantes 
obrigações previstas no presente regulamento. 

 
Tendo em conta o requisito de segurança a que se refere a alínea a), considero oportuno 
referir que, em conformidade com a Diretiva 87/357/CEE do Conselho, de 25 de junho 
de 1987, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos 
produtos que, não possuindo a aparência do que são, comprometem a saúde ou a 
segurança dos consumidores (5), a apresentação do produto cosmético, em especial a 
sua forma, odor, cor, aparência, embalagem, rotulagem, volume ou dimensões, não 
poderá pôr em risco a saúde e a segurança dos consumidores devido a confusão com 
géneros alimentícios. 
 
CAPÍTULO VI – INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR 
 

Artigo 21.º | Acesso do público às informações 
 

Sem prejuízo da proteção, em particular, do segredo comercial e dos direitos de 
propriedade intelectual, a pessoa responsável assegura que a composição 
qualitativa e quantitativa do produto cosmético, assim como, no caso dos 
compostos odoríficos e aromáticos, a designação e o número de código da 
substância e a identificação do fornecedor, bem como os dados que existam sobre 
efeitos indesejáveis e efeitos indesejáveis graves resultantes da utilização do 
produto cosmético, sejam facilmente acessíveis ao público através de meios 
adequados. 
 

As informações quantitativas relativas à composição do produto cosmético que 
devem ser publicamente acessíveis limitam-se às substâncias perigosas nos termos 
do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1272/2008. 

 
No âmbito deste trabalho, importa destacar a obrigação da pessoa responsável 
assegurar que os dados que existam sobre efeitos indesejáveis e efeitos indesejáveis 
graves, resultantes da utilização do produto cosmético, sejam facilmente acessíveis ao 
público através de meios adequados. 
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Considero oportuno referir que, para terem significado, os dados sobre efeitos 
indesejáveis devem incluir informação sobre os níveis de causalidade e os critérios de 
gravidade e não devem ser apresentados isoladamente, mas sim, numa perspetiva 
comparativa com os dados do mercado. Qualquer informação de cosmetovigilância 
deve ter em conta o nível de compreensão do público-alvo. 
 
CAPÍTULO VII – FISCALIZAÇÃO DO MERCADO 
 

Artigo 23.º | Comunicação de efeitos indesejáveis graves 
 

1. Em caso de efeitos indesejáveis graves, a pessoa responsável e os 
distribuidores devem comunicar imediatamente as seguintes informações à 
autoridade competente do Estado-Membro onde se produziu o efeito 
indesejável grave: 

 

a) Todos os efeitos indesejáveis graves que conheça ou se possa 
razoavelmente esperar que deve conhecer; 
 

b) A designação do produto cosmético em causa, que permita a sua 
identificação específica; 

 

c) As medidas corretivas que tenha eventualmente tomado. 
 

2. Sempre que a pessoa responsável comunique efeitos indesejáveis graves à 
autoridade competente do Estado-Membro onde se produziu o efeito, a 
referida autoridade competente deve transmitir imediatamente as 
informações referidas no n.º 1 às autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros. 

 

3. Sempre que os distribuidores comuniquem efeitos indesejáveis graves à 
autoridade competente do Estado-Membro onde se produziu o efeito, a 
referida autoridade deve transmitir imediatamente as informações referidas 
no n.º 1 às autoridades competentes dos demais Estados-Membros e à pessoa 
responsável. 

 

4. Sempre que os utilizadores finais ou os profissionais de saúde comuniquem 
efeitos indesejáveis graves à autoridade competente do Estado-Membro onde 
se produziu o efeito, a referida autoridade deve transmitir imediatamente as 
informações sobre o produto cosmético em causa às autoridades competentes 
dos demais Estados-Membros e à pessoa responsável. 

  

5. As autoridades competentes podem usar as informações referidas no presente 
artigo para efeitos de fiscalização do mercado, de análise do mercado, de 
avaliação e de informação dos consumidores no âmbito dos artigos 25.º 
(incumprimento por parte da pessoa responsável), 26.º (incumprimento por 
parte dos distribuidores) e 27.º (cláusula de salvaguarda). 

 
Considero oportuno salientar que, para efeitos de fiscalização do mercado, de análise 
do mercado, de avaliação e de informação dos utilizadores finais, as autoridades 
competentes podem tomar medidas na sequência da comunicação de efeitos 
indesejáveis graves. 
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3. Legislação nacional aplicável 
 
A legislação nacional relativa aos produtos cosméticos, marcada pela necessidade de 
proteger a saúde pública e garantir os direitos e interesses dos consumidores, foi objeto 
de frequentes alterações, impostas pela necessidade de transposição das sucessivas 
diretivas emanadas dos órgãos comunitários competentes, a maioria das quais visando 
a adaptação ao progresso técnico e científico. Face às subsequentes alterações da 
Diretiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de julho de 1976, e consequente adoção de 
diplomas avulsos, o Governo Português foi oportunamente consolidando num só 
diploma o regime aplicável aos produtos cosméticos. 
 
É neste contexto, e com o objetivo de permitir uma aplicação mais efetiva e clara da 
legislação em vigor, que o regime jurídico aplicável aos produtos cosméticos foi mais 
recentemente consolidado no Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, entretanto 
alterado pelos seguintes diplomas (6): 
 
 

1.ª Alteração Decreto-Lei n.º 115/2009, de 18 de maio 

2.ª Alteração Decreto-Lei n.º 113/2010, de 21 de outubro 

3.ª Alteração Decreto-Lei n.º 63/2012, de 15 de março 

4.ª Alteração Decreto-Lei n.º 245/2012, de 9 de novembro 

5.ª Alteração Lei n.º 51/2014, de 25 de agosto 
 

Tabela 1 – Alterações ao Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro 
 
Por força da entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 a 11 de julho de 
2013, o Decreto-Lei n.º 189/2008, que estabelece o regime jurídico aplicável aos 
produtos cosméticos, transpondo para a ordem jurídica interna um conjunto de 
diretivas que alteraram, completaram, modificaram e adaptaram ao progresso técnico 
e científico a Diretiva 76/768/CEE, foi parcialmente revogado, mantendo-se apenas em 
vigor nas matérias que não são abrangidas pelo Regulamento. 
 
No âmbito deste trabalho, importa destacar os seguintes artigos do Decreto-Lei 
n.º 189/2008: 
 
CAPÍTULO III – ROTULAGEM E PUBLICIDADE 
 

Artigo 10.º | Idioma utilizado 
 

1. As menções referidas nas alíneas b) a d) e f) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 8.º 
devem ser redigidas em língua portuguesa. 

 

2. O idioma estrangeiro, quando conste dos produtos cosméticos ou da respetiva 
rotulagem ou publicidade, pode ser mantido sem tradução para a língua 
portuguesa desde que não prejudique a aplicação do disposto no número 
anterior ou viole qualquer outra disposição do presente decreto-lei. 
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A respeito do idioma utilizado, o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 189/2008 conjugado com 
o n.º 5 do artigo 19.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, estabelece o português como 
língua a utilizar nas informações ao consumidor ostentadas na rotulagem, podendo 
coexistir uma ou várias línguas estrangeiras. 
 
Importa salientar que o idioma utilizado na rotulagem é de extrema importância pois, 
ao garantir que o produto é utilizado corretamente, isto é, de acordo com as instruções 
de utilização indicadas na rotulagem, estamos a contribuir para a sua segurança. Uma 
má utilização de um produto cosmético pode causar sérios riscos para a saúde. 
 
CAPÍTULO VI – ATIVIDADE INDUSTRIAL 
 

Artigo 24.º | Técnico responsável 
 

Os fabricantes e os responsáveis pela colocação no mercado de produtos 
cosméticos importados devem ser assistidos por um técnico qualificado, que com 
eles assume, solidariamente, a responsabilidade pela observância do disposto no 
presente decreto-lei e na respetiva regulamentação. 

 

Artigo 25.º | Qualificação do técnico 
 

1. O técnico qualificado a que se refere o artigo anterior deve possuir uma das 
qualificações seguintes: 
 

a) Licenciatura ou bacharelato em Ciências Farmacêuticas, Química, 
Biologia, Medicina ou Engenharia Química, obtidos em universidade 
portuguesa ou de outro Estado membro; 
 

b) Licenciatura ou bacharelato, reconhecidos em Portugal, em Química 
Cosmética ou Cosmetologia por universidades estrangeiras; 
 

c) Licenciatura ou bacharelato em curso especificamente reconhecido por 
despacho do Ministro da Educação como equivalente a algum dos 
indicados nas alíneas anteriores. 

 

2. O disposto no número anterior não prejudica os direitos adquiridos por 
aqueles que, à data da entrada em vigor do presente decreto-lei, exerçam a 
função de responsáveis técnicos de forma reconhecidamente idónea, a título 
permanente e de acordo com o disposto na lei vigente à data do início das 
respetivas funções. 

 

3. É ainda aplicável ao reconhecimento de título ou diplomas obtidos noutro 
Estado membro o disposto em legislação específica ou, subsidiariamente, o 
disposto no Decreto-Lei n.º 289/91, de 10 de agosto, com a última redação 
resultante do Decreto-Lei n.º 71/2003, de 10 de abril. 

 
Os artigos 24.º e 25.º do Decreto-Lei n.º 189/2008 conjugados com o artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 1223/2009 estabelecem a obrigação da pessoa responsável ser 
assistida por um técnico qualificado que com ela assume, solidariamente, a 
responsabilidade pela observância na regulamentação aplicável aos produtos 
cosméticos. 
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A respeito do técnico responsável, não posso deixar de partilhar a minha opinião, 
formada ao longo de 15 anos de exercício farmacêutico em diversas áreas, de que a 
qualificação em ciências farmacêuticas e a experiência adquirida em assuntos 
regulamentares e em farmacovigilância são, sem dúvida, uma mais-valia para a gestão 
dos efeitos indesejáveis associados aos produtos cosméticos. 
 
CAPÍTULO VIII – INFRAÇÕES 
 

Artigo 35.º | Infrações muito graves 
 

1. Sem prejuízo da responsabilidade criminal, disciplinar, civil e das sanções ou 
medidas administrativas a cuja aplicação houver lugar, a infração às normas 
previstas no Regulamento (CE) n.º 1223/2009, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro, relativo aos produtos cosméticos, e no presente 
decreto-lei constitui contraordenação muito grave, punível com coima entre € 
2 000 e 15 % do volume de negócios do responsável ou € 180 000, consoante 
o que for inferior, salvo se outra mais grave lhe couber, nos seguintes casos: 

 

(…) 
 

ee) O incumprimento das disposições sobre a comunicação de efeitos 
indesejáveis a que se refere o artigo 23.º do Regulamento (CE) 
n.º 1223/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro 

(…) 
 
Em suma, a alínea ee) do n.º 1 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 189/2008, com a redação 
que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2014, estabelece que o incumprimento das obrigações 
sobre a comunicação de efeitos indesejáveis graves a que se refere o artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º 1223/2009 constitui uma infração muito grave. 

       
No que concerne à legislação nacional aplicável à cosmetovigilância, importa ainda 
remeter para o considerando (55) do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, o qual prevê a 
possibilidade de os Estados-Membros regulamentarem, no cumprimento do direito 
comunitário, a notificação pelos profissionais de saúde ou pelos consumidores dos 
efeitos indesejáveis graves às autoridades competentes dos Estados-Membros. 

 
Fazendo uso da referida possibilidade, e para dar cumprimento às obrigações do Estado 
Português nesta matéria, foi elaborado um projeto de decreto-lei que pretende 
estabelecer as medidas necessárias à aplicação do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, 
entre as quais se destaca a definição do sistema de notificação de efeitos indesejáveis 
graves pelos profissionais de saúde e/ou outros profissionais que utilizem produtos 
cosméticos na sua atividade ou pelos consumidores. 
 
Este projeto de decreto-lei visa ainda regular outros aspetos relativos aos produtos 
cosméticos, tais como, a língua em que devem ser apresentadas determinadas 
informações na rotulagem e a língua em que devem estar disponíveis as informações 
referidas no ficheiro de informações sobre o produto. 
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4. Definições e conceitos gerais 
 
Um produto cosmético é, por definição, qualquer substância ou mistura destinada a ser 
posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso 
e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas 
bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-
lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais. 
 
Esta definição assenta em 3 critérios fundamentais, a ter em conta aquando da 
classificação de um produto como cosmético: 
 

 Ser uma substância ou mistura; 
 

 A aplicar nas partes externas do corpo humano, dentes ou mucosas bucais; 
 

 Ter funções atribuíveis a produtos cosméticos. 
 
Por conseguinte, importa ter presente que:   

 Há casos em que o produto cosmético em si (substância ou mistura) é libertado 
a partir de um veículo, como por exemplo, toalhetes impregnados com um 
produto para a limpeza do rosto; 
 

 Não se consideram produtos cosméticos as substâncias ou misturas que se 
destinem a ser ingeridas, inaladas, injetadas ou implantadas no corpo humano; 

 

 As alegações, sob a forma de texto, denominações, marcas, imagens ou outros 
sinais, figurativos ou não, na rotulagem, na disponibilização no mercado e na 
publicidade, não podem ser utilizadas para atribuir a esses produtos 
características ou funções que, pela própria definição, estes não podem possuir. 

 
Ainda assim, por vezes não é claro se um determinado produto é um produto cosmético. 
Nessa situação, estamos muito provavelmente perante um produto fronteira. São 
considerados produtos fronteira aqueles cuja classificação apresenta dúvidas, seja pela 
composição, pelo local de aplicação, pela apresentação e/ou pelo modo de ação. 
 
Ainda que existam vários exemplos de produtos fronteira com brinquedos, biocidas, 
dispositivos médicos e medicamentos, a delimitação resulta da definição 
pormenorizada de produtos cosméticos, conforme estabelecida na alínea a) do n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, que se refere tanto às áreas de 
aplicação destes produtos como aos fins a que se destinam. Os produtos fronteiros 
devem ser avaliados caso a caso, tendo em conta todas as suas características e a 
decisão quanto à classificação do produto deve ser tomada de forma criteriosa, pois é a 
partir da classificação do produto que sabemos qual a legislação que o mesmo tem que 
cumprir. 
 
Para facilitar a aplicação da legislação europeia nestes casos, a Comissão Europeia 
publicou documentos orientadores, de entre os quais se destaca o Manual on the scope 
of application of the Cosmetics Regulation (EC) No 1223/2009 (7), cuja versão mais 
recente data de novembro de 2017 e cuja consulta recomendo. 
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No que concerne aos produtos cosméticos, importa ainda remeter para o considerando 
(8) do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, o qual prevê a definição de categorias de 
produtos cosméticos relevantes para a aplicação do referido regulamento. 
 
Face à diversidade de produtos cosméticos, houve a necessidade de os agrupam em 3 
níveis de categorias hierarquicamente relacionadas. Foram assim definidas 4 
categorias de nível 1, de acordo com a zona de aplicação (pele, cabelo e couro cabeludo, 
unhas e cutículas, cavidade bucal), às quais se sucedem 22 categorias de nível 2 e 83 
categorias de nível 3, de acordo com a função. No caso de o produto cosmético em si 
ter várias funções, deve usar-se como critério a sua função principal. 
 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 
   

Pr
od

ut
os

 p
ar

a 
a 

pe
le

 

Produtos para o cuidado da 
pele 

Produtos para o cuidado do rosto, à exceção de 
máscaras faciais 
Máscaras faciais 
Produtos para o contorno dos olhos 
Produtos para o cuidado dos lábios 
Produtos para o cuidado das mãos 
Produtos para o cuidado dos pés 
Produtos para o cuidado do corpo 
Produtos para o cuidado íntimo externo 
Esfoliantes químicos 
Esfoliantes mecânicos 
Produtos para aclarar a pele 
Outros produtos para o cuidado da pele 
Produtos para o cuidado do rosto, à exceção de 
máscaras faciais 

Produtos para a limpeza da 
pele 

Sabonetes 
Produtos para banho/duche 
Desmaquilhantes 
Produtos para a higiene íntima externa 
Outros produtos para a limpeza da pele 

Produtos depilatórios para o 
corpo 

Depilatórios químicos 
Produtos para depilação física 
Outros produtos depilatórios para o corpo 

Descolorantes para pelos Descolorantes para pelos 

Correção do odor corporal 
e/ou da transpiração 

Produtos com atividade antitranspirante 
Produtos sem atividade antitranspirante 

Produtos para a barba e pré e 
pós-barba 

Produtos para a barba 
Produtos pré e pós-barba 
Outros produtos para a barba e pré e pós-barba 

Produtos de maquilhagem 

Base 
Corretor 
Outros produtos de maquilhagem para o rosto 
Rímel 
Sombras de olhos 
Lápis de olhos 
Delineador de olhos (eye liner) 
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Outros produtos de maquilhagem para os olhos 
Batom 
Líquido para fixar batom 
Outros produtos de maquilhagem para os lábios 
Tintas para o corpo ou o rosto, incluindo 
maquilhagem de carnaval 
Outros produtos de maquilhagem 

Perfumes 
Perfumes hidroalcoólicos 
Perfumes não hidroalcoólicos 

Produtos de proteção solar e 
autobronzeamento 

Produtos para antes e depois da exposição solar 
Protetores solares 
Autobronzeadores 
Outros produtos de proteção solar e 
autobronzeamento 

Outros produtos para a pele Outros produtos para a pele 

   

Pr
od

ut
os

 p
ar

a 
o 

ca
be

lo
 e

 o
 c

ou
ro

 c
ab

el
ud

o 

Produtos para cuidados e 
limpeza do cabelo e do couro 
cabeludo 

Champô 
Condicionador capilar 
Produtos para o cuidado do couro cabeludo e das 
raízes 
Produtos anticaspa 
Produtos contra a queda do cabelo 
Outros produtos para cuidados e limpeza do cabelo e 
do couro cabeludo 

Produtos para coloração 
capilar 

Corantes capilares oxidantes 
Corantes capilares não oxidantes 
Produtos aclarantes e descolorantes para o cabelo 
Outros produtos para coloração capilar 

Produtos para modelar o 
cabelo 

Produtos para modelar o cabelo temporariamente 
Produtos para ondulação permanente 
Produtos para relaxamento/desfrisagem do cabelo 
Outros produtos para modelar o cabelo 

Outros produtos para o 
cabelo e o couro cabeludo 

Protetores solares para o cabelo 
Outros produtos para o cabelo e o couro cabeludo 

 

Pr
od

ut
os

 p
ar

a 
un

ha
s 

e 
cu

tíc
ul

as
 

Verniz e solvente de verniz de 
unhas 

Verniz de unhas/maquilhagem de unhas 
Solvente de verniz de unhas 
Diluente de verniz de unhas 
Branqueador de unhas 
Outros vernizes e solventes de verniz de unhas 

Produtos para o cuidado e o 
endurecimento das unhas 

Produtos para o cuidado das unhas 
Endurecedores para unhas 
Outros produtos para o cuidado e o endurecimento 
das unhas 

Produtos solventes de cola 
para unhas 

Solvente de cola para unhas 

Outros produtos para unhas 
e cutículas 

Removedor/amaciador de cutículas 
Produtos para esculpir as unhas 
Outros produtos para unhas e cutículas 
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Pr
od

ut
os

 d
e 

hi
gi

en
e 

bu
ca

l 

Produtos para o cuidado dos 
dentes 

Pasta dentífrica 
Pó/sais para limpeza dos dentes 
Outros produtos para o cuidado dos dentes 

Colutórios/sprays bucais 
Colutórios 
Sprays bucais 
Outros colutórios/sprays bucais 

Branqueadores dentários Branqueadores dentários 
Outros produtos de higiene 
bucal 

Outros produtos de higiene bucal 

Tabela 2 – Categorias de produtos cosméticos para aplicação do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 

Para entendimento do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, importa ainda recordar as 
seguintes definições e conceitos gerais:  
 
Um fabricante é uma pessoa singular ou coletiva que fabrique um produto cosmético ou 
o mande projetar ou fabricar, e que o comercialize em seu nome ou sob a sua marca. 
 
Um importador é uma pessoa singular ou coletiva estabelecida na União Europeia que 
coloque um produto cosmético proveniente de um país terceiro no mercado da União 
Europeia. 
 
Um distribuidor é uma pessoa singular ou coletiva que faça parte do circuito comercial, 
distinta do fabricante ou do importador, que disponibilize um produto cosmético no 
mercado da União Europeia. 
 
A respeito da definição de distribuidor, considero oportuno remeter para o 
considerando (14) do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, o qual vem clarificar que todas 
as pessoas singulares ou coletivas que operam no comércio grossista, bem como os 
retalhistas que vendem diretamente ao consumidor, são abrangidos pelo conceito de 
distribuidor. 
 
As obrigações dos distribuidores a que se refere o artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 1223/2009 deverão, por conseguinte, ser adaptadas ao papel e ao sector da 
atividade de cada um desses operadores. 
 
O considerando (11) do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 determina que, a fim de 
estabelecer responsabilidades claras, cada produto cosmético deverá estar ligado a 
uma pessoa responsável estabelecida na União Europeia. 
 
CAPÍTULO II – SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE, LIVRE CIRCULAÇÃO 
 

Artigo 4.º | Pessoa responsável 
 

1. Só podem ser colocados no mercado produtos cosméticos para os quais seja 
designada uma pessoa singular ou coletiva como responsável na União 
Europeia. 
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2. Para cada produto cosmético colocado no mercado, a pessoa responsável 

garante o cumprimento das obrigações aplicáveis previstas no presente 
regulamento. 

  

3. Em relação aos produtos cosméticos fabricados na União Europeia que não 
tenham sido subsequentemente exportados e reimportados para a União 
Europeia, o fabricante estabelecido na União Europeia é a pessoa responsável. 

 

O fabricante pode mandatar por escrito uma pessoa estabelecida na União 
Europeia para agir como pessoa responsável, cuja aceitação deve ser expressa 
por escrito.  

 

4. Sempre que, relativamente a um produto cosmético fabricado na União 
Europeia que não tenha sido subsequentemente exportado e reimportado 
para a União Europeia, o fabricante estiver estabelecido fora da União 
Europeia, este deve mandatar por escrito uma pessoa estabelecida na União 
Europeia para agir como pessoa responsável, cuja aceitação deve ser expressa 
por escrito. 

  

5. No que diz respeito a produtos cosméticos importados, cada importador é a 
pessoa responsável pelo produto cosmético específico que coloca no mercado.  

 

O importador pode mandatar por escrito uma pessoa estabelecida na União 
Europeia para agir como pessoa responsável, cuja aceitação deve ser expressa 
por escrito. 

  

6. O distribuidor é a pessoa responsável, sempre que coloque um produto 
cosmético no mercado em seu nome ou sob a sua marca ou sempre que 
modifique um produto cosmético já colocado no mercado de forma que possa 
afetar a conformidade deste com os requisitos aplicáveis.  

 

A tradução de informações relacionadas com um produto cosmético já 
colocado no mercado não é considerada uma modificação suscetível de afetar 
a conformidade do produto com os requisitos aplicáveis do presente 
regulamento. 

 
Se cada produto cosmético deverá estar ligado a uma pessoa responsável estabelecida 
na União Europeia, quem é, em suma, a pessoa responsável? (8) 
 

 No caso de um produto cosmético ser fabricado na UE (e de não ser 
subsequentemente exportado e reimportado para a UE) e comercializado na UE, 
considera-se que o fabricante estabelecido na UE é a pessoa responsável (a 
menos que esse tenha designado outra pessoa estabelecida na UE). 
 

 No caso de um produto cosmético ser fabricado na UE (e de não ser 
subsequentemente exportado e reimportado para a UE) e comercializado na UE 
e o respetivo fabricante estar estabelecido fora da UE, deve ser nomeada uma 
pessoa responsável estabelecida na UE. 
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 No caso de um produto cosmético importado que tenha sido fabricado num país 

terceiro, cada importador é a pessoa responsável do produto cosmético que 
introduz no mercado (a menos que tenha sido designada outra pessoa 
estabelecida na UE). 
 

 No caso de o distribuidor introduzir no mercado um produto cosmético em seu 
nome, ou sob a sua marca, ou modificar um produto cosmético já colocado no 
mercado de uma forma que possa afetar a conformidade com os requisitos 
aplicáveis, a pessoa responsável é o distribuidor.  
 

De notar que a tradução de informações relacionadas com um produto 
cosmético já colocado no mercado não é considerada uma modificação 
suscetível de afetar a conformidade do produto com os requisitos aplicáveis do 
referido regulamento. 

 

Por último, mas não menos importante, um utilizador final é, por definição, um 
consumidor ou um profissional que utilize o produto cosmético. 
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5. Requisitos de segurança 
 
É fundamental que os produtos cosméticos disponibilizados no mercado da União 
Europeia sejam seguros para a saúde humana quando usados em condições de 
utilização normais ou razoavelmente previsíveis, tendo em conta os seguintes 
requisitos: 
 
 
 
5.1. Apresentação 
 

 A apresentação dos produtos cosméticos, em especial a sua forma, odor, cor, 
aparência, embalagem, rotulagem, volume ou dimensões, não poderá pôr em 
risco a saúde e a segurança dos consumidores devido a confusão com géneros 
alimentícios, nos termos da Diretiva 87/357/CEE do Conselho, de 25 de junho 
de 1987 (5), relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos produtos que, não possuindo a aparência do que são, 
comprometem a saúde ou a segurança dos consumidores. 
 

 A referida Diretiva foi transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei 
n.º 150/90, de 10 de maio (9), aplicável a todos os produtos que, por constituírem 
imitação de outros produtos, são suscetíveis de induzir em erro os 
consumidores, em especial as crianças, que podem confundi-los com produtos 
alimentares ou a dar-lhes uma utilização diferente daquela para a qual foram 
concebidos. 
 

 A respeito da relevância da apresentação para a segurança dos produtos 
cosméticos, considero oportuno referir que só nos últimos 8 meses (janeiro a 
agosto de 2018) foram efetuadas 26 notificações no âmbito do Sistema de alerta 
rápido europeu para produtos perigosos (Sistema RAPEX), relativas a produtos 
cosméticos que, por possuírem uma aparência de géneros alimentícios, são 
considerados produtos perigosos. 
 
 
 

5.2. Rotulagem 
 

 A fim de informar o consumidor e evitar o uso indevido de um produto 
cosmético, este deve apresentar uma rotulagem específica, que inclua 
indicações precisas e de fácil compreensão. O seu recipiente e a sua embalagem 
devem ostentar em caracteres indeléveis, facilmente legíveis e visíveis, as 
informações a que se refere o artigo 19.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009. 
 

 A respeito da relevância da informação mencionada na rotulagem para a 
segurança dos produtos cosméticos, considero oportuno citar alguns dos 
requisitos: 
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Data de durabilidade mínima - Os consumidores devem ser 
informados sobre a data até à qual o produto cosmético, 
armazenado em condições adequadas, continua a desempenhar a 
sua função inicial e, em especial, permanece seguro. A data de 
durabilidade mínima deve ser claramente mencionada, indicando o 
mês e o ano ou o dia, o mês e o ano, por esta ordem. Se necessário, 
devem ser indicadas as condições de armazenagem que permitem 
assegurar a durabilidade indicada. A própria data ou a indicação do 
sítio onde figura na embalagem deve ser precedida do símbolo 
constante do ponto 3 do anexo VII do Regulamento (CE) n.º 
1223/2009 ou da expressão: «A utilizar de preferência antes do final 
de…». 
 
Período após abertura - Caso a durabilidade mínima seja superior 
a 30 meses, não é obrigatória a indicação da data de durabilidade 
mínima, devendo os consumidores ser informados acerca do 
período durante o qual o produto cosmético é seguro após a 
abertura e pode ser utilizado sem causar danos. Esta exigência não 
se aplica quando o conceito de durabilidade após a abertura não é 
relevante, tal como no caso de produtos de utilização única, de 
produtos que não correm risco de deterioração ou de produtos que 
não se abrem. Esta informação é indicada pelo símbolo constante 
do ponto 2 do anexo VII do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, 
seguido do período de utilização (em meses e/ou anos).  
 
Função do produto, instruções de utilização e advertências ou 
precauções especiais de utilização - Os consumidores devem ser 
informados sobre a função do produto cosmético, salvo se esta 
decorrer claramente da respetiva apresentação. As instruções de 
utilização e as advertências devem ser claras, exatas, pertinentes e 
facilmente compreensíveis para o utilizador final comum. Se 
aplicável, devem ser incluídas, pelo menos, as precauções especiais 
de utilização indicadas nos anexos III a VI do Regulamento (CE) n.º 
1223/2009. Esta informação deve constar na língua determinada 
pela lei do Estado-Membro em que o produto cosmético é colocado 
à disposição do utilizador final. 
 
Cuidados especiais a tomar em relação aos produtos cosméticos 
para utilização profissional - Porque assegurar um elevado nível de 
proteção da saúde humana e de segurança do consumidor implica 
também ter particularmente em conta os eventuais riscos para a 
saúde de determinadas categorias profissionais (cabeleireiros e 
esteticistas) que, no exercício da sua atividade, utilizam produtos 
cosméticos diariamente e estão, por conseguinte, sujeitas a níveis 
de exposição mais elevados do que o público em geral, devem ser 
incluídas eventuais indicações sobre cuidados especiais a tomar em 
relação aos produtos cosméticos para utilização profissional.  

Figura 1 - Símbolo 
«Data de durabilidade 
mínima» a utilizar nas 
embalagens/recipientes 

Figura 2 - Símbolo 
«Período após 
abertura» a utilizar nas 
embalagens/recipientes 

Figura 3 - Informação 
obrigatória nas 
embalagens/recipientes 
em língua portuguesa 

PT 

Figura 4 - Informação 
obrigatória nas 
embalagens/recipientes 
indicadas nos anexos  

! 
Uso profissional 
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Lista de ingredientes - Os consumidores devem ser informados 
sobre os ingredientes contidos no produto cosmético. Esta 
informação deve ser precedida do termo «ingredients» em inglês, 
sem tradução para qualquer língua, e pode figurar apenas na 
embalagem. Os ingredientes devem ser expressos mediante 
recurso à nomenclatura internacional dos ingredientes cosméticos 
(INCI), por ordem decrescente até uma concentração de 1 %. Os 
ingredientes cuja concentração é inferior a 1 % podem ser 
mencionados, sem ordem especial, depois daqueles cuja 
concentração é superior a 1 %.  
Os ingredientes contidos sob a forma de nanomateriais devem ser 
indicados utilizando a palavra (nano) a seguir ao nome desses 
ingredientes. 
Os corantes, com exceção dos corantes destinados à coloração capilar, podem ser 
mencionados, sem ordem especial, depois dos outros ingredientes cosméticos. No que 
se refere aos produtos cosméticos decorativos comercializados em diversos tons, 
podem ser mencionados todos os corantes utilizados nessa gama, com exceção dos 
corantes utilizados em coloração capilar, na condição de se acrescentarem os termos 
«pode conter» ou o símbolo «+/-». Nesse caso, deve ser usada a nomenclatura CI 
(Colour Index). 
 

O Comité Científico da Segurança dos Consumidores (CCSC) identificou uma série de 
substâncias suscetíveis de provocar reações alérgicas, limitando assim o seu uso e/ou 
impondo certas condições a seu respeito. A fim de garantir que os consumidores são 
adequadamente informados, a presença das substâncias cuja menção seja obrigatória 
ao abrigo da coluna «outras» do anexo III do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 deve 
ser indicada na lista de ingredientes, para além dos termos «parfum» ou «aroma». 
Esta informação deverá melhorar o diagnóstico das alergias de contacto nos 
consumidores e permitir-lhes evitar a utilização de produtos cosméticos contendo 
substâncias que não toleram. Para as substâncias suscetíveis de causar alergia a uma 
parte significativa da população, são adotadas outras medidas restritivas, como a 
proibição ou a limitação da sua concentração. 
 
Referência a informação junta ou anexa - Sempre que, por motivos 
de ordem prática, não seja possível incluir na rotulagem as 
precauções especiais de utilização e a lista de ingredientes, essas 
informações devem figurar num folheto informativo, no rótulo, 
numa cinta, num dístico ou num cartão incluídos ou que 
acompanhem o produto cosmético. 
 

Salvo impossibilidade, essas informações devem ser referidas 
através de indicações abreviadas ou do símbolo constante do ponto 
1 do anexo VII do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, que devem 
constar do recipiente ou da embalagem, no caso das precauções 
especiais de utilização, e da embalagem, no caso da lista de 
ingredientes. 
 

Figura 6 - Símbolo 
«Referência a 
informação junta ou 
anexa» a utilizar nas 
embalagens/recipientes 

INGREDIENTS

INCI; INCI; INCI; INCI; 
INCI; INCI; INCI; INCI; 
INCI; INCI; INCI; INCI; 
INCI; INCI; INCI; INCI; 
INCI; INCI; INCI; INCI; 
INCI; INCI; INCI; INCI; 

INCI (nano) 

Figura 5 - Informação 
obrigatória apenas nas 
embalagens  
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5.3. Relatório de segurança 
 
A fim de demonstrar que um produto cosmético é seguro para a saúde humana quando 
usado em condições de utilização normais ou razoavelmente previsíveis, antes de o 
colocar no mercado, a pessoa responsável deve certificar-se de que foi submetido a 
uma avaliação da segurança e que foi elaborado o respetivo relatório de segurança, 
com base nas informações relevantes e em conformidade com os requisitos enunciados 
no anexo I do Regulamento (CE) n.º 1223/2009. 
 
A avaliação da segurança de um produto cosmético incide em 3 aspetos principais: 

 

1. Resumo da avaliação de risco baseada nos efeitos locais e sistémicos de todas as 
substâncias individuais/misturas; 
 

2. Avaliação adicional da segurança do produto formulado, que não pode ser 
avaliado mediante a avaliação separada das substâncias/misturas. Pode tratar-
se, por exemplo, da compatibilidade da formulação com a pele, da avaliação de 
possível combinação de efeitos, por exemplo, a possibilidade de um ingrediente 
aumentar a taxa de absorção de outro ingrediente, possíveis efeitos que 
poderiam surgir da interação com o material da embalagem, ou possíveis efeitos 
devidos a reações químicas entre as substâncias individuais/misturas no produto 
formulado; 
 

3. Outros fatores que influenciem a avaliação da segurança, tais como, a 
estabilidade, a qualidade microbiológica, a embalagem e a rotulagem, incluindo 
as instruções e as precauções de utilização. 

 
Para facilitar a compreensão das exigências estabelecidas relativamente à avaliação da 
segurança e permitir às empresas, em especial às PME, cumprir os requisitos previstos 
no anexo I do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, a Comissão aprovou orientações 
adequadas, por Decisão de Execução da Comissão, de 25 de novembro de 2013 
(2013/674/UE) (10). 
 
Estas orientações visam ajudar as pessoas responsáveis a cumprir as suas obrigações 
regulamentares, não pretendendo substituir-se aos conhecimentos e à proficiência do 
avaliador de segurança qualificado, que deve continuar a ser o único profissional 
autorizado a proceder à avaliação da segurança dos produtos cosméticos.  
 
A pessoa responsável deve assim certificar-se de que a avaliação da segurança do 
produto cosmético, que pretende colocar no mercado, é efetuada por um profissional 
que possui, para além das qualificações enunciadas no n.º 2 do artigo 10.º do 
Regulamento (CE) n.º 1223/2009 (um diploma ou outra prova formal de habilitações 
adquiridas com a conclusão de um curso universitário teórico e prático, em farmácia, 
toxicologia, medicina ou disciplina semelhante, ou de um curso reconhecido como 
equivalente por um Estado-Membro), os conhecimentos, a proficiência e a 
independência necessários para elaborar uma avaliação da segurança precisa e isenta. 
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Ao elaborar a conclusão do relatório de segurança, o avaliador de segurança deve 
declarar se o produto é seguro, seguro com restrições ou não é seguro para a saúde 
humana, quando usado em condições de utilização normais ou razoavelmente 
previsíveis, referindo explicitamente o enquadramento jurídico dessa avaliação. Caso 
um produto cosmético tenha sido avaliado como não seguro, não pode ser colocado 
no mercado. 
 
Incumbe também ao avaliador da segurança declarar quais as advertências ou 
instruções de utilização que, para além das mencionadas nos anexos III a VI do 
Regulamento (CE) n.º 1223/2009, devem ser indicadas na rotulagem para garantir a 
utilização segura do produto. Importa salientar que as recomendações formuladas pelo 
avaliador da segurança em relação à utilização segura do produto cosmético devem 
ser seguidas. 
 
Em cumprimento das suas obrigações, a pessoa responsável deve então certificar-se de 
que: 
  

 A utilização prevista do produto cosmético e a exposição sistémica prevista aos 
diferentes ingredientes de uma formulação final são tidas em conta na avaliação 
da segurança; 
 

 É utilizada uma análise apropriada de ponderação da suficiência da prova na 
avaliação da segurança, para efeitos de revisão dos dados provenientes de todas 
as fontes existentes; 
 

 O relatório de segurança do produto cosmético se mantém atualizado, tendo em 
conta as informações adicionais relevantes surgidas após a colocação do produto 
no mercado.  

 
A fim de garantir que o relatório de segurança do produto cosmético se mantém 
atualizado, devem ser estabelecidos procedimentos com o objetivo de assegurar o 
intercâmbio eficiente das informações relevantes entre a pessoa responsável e o 
avaliador da segurança e garantir que este último se encontra em posição de intervir, 
sempre que uma atualização se revelar necessária. A avaliação da segurança deve ser 
revista e, se necessário, atualizada, sempre que se verificar uma ou mais das seguintes 
circunstâncias: 
 

 Alterações dos requisitos jurídicos, como por exemplo, restrições aplicáveis a 
uma das substâncias incluídas na formulação;  

  

 Novas descobertas científicas e dados toxicológicos sobre as substâncias, 
suscetíveis de alterar o resultado da avaliação da segurança existente;  
 

 Alterações na formulação ou nas especificações das matérias-primas;  
 

 Mudanças nas condições de utilização;  
 

 Marcada tendência em termos de natureza, gravidade e frequência de efeitos 
indesejáveis, tanto em condições de utilização razoavelmente previsíveis como 
em casos de má utilização. 
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A pessoa responsável que, num dado momento de comercialização do produto 
cosmético, considera ou tem motivos para crer que um determinado produto que 
colocou no mercado não está conforme com o Regulamento (CE) n.º 1223/2009, deve 
tomar as medidas corretivas necessárias para assegurar a conformidade do produto, 
para o retirar ou para o recolher, consoante o caso, dentro de um prazo expressamente 
previsto em função da natureza do risco.  
 
No âmbito deste trabalho, merece especial destaque a inclusão, no relatório de 
segurança do produto cosmético, de uma seção especificamente dedicada aos efeitos 
indesejáveis e efeitos indesejáveis graves. Esta seção do relatório tem por objetivo 
monitorizar a segurança do produto cosmético após a sua colocação no mercado e, se 
necessário, tomar medidas adequadas. 
 
Para o efeito, a pessoa responsável (em colaboração com os distribuidores) deve criar 
um sistema para recolher, documentar, estabelecer a relação de causalidade e gerir os 
efeitos indesejáveis associados ao produto cosmético, após a sua utilização na União 
Europeia. 
 
A necessidade de criar este sistema decorre do artigo 23.º do Regulamento (CE) 
n.º 1223/2009, que estabelece a obrigação de as pessoas responsáveis (e os 
distribuidores) comunicarem os efeitos indesejáveis graves à autoridade competente do 
Estado-Membro onde estes ocorreram. 
 
As informações sobre os efeitos indesejáveis e os efeitos indesejáveis graves, bem 
como, sobre as medidas corretivas e preventivas eventualmente tomadas, devem ser 
incluídas nesta seção do relatório de segurança, ser mantidas atualizadas e 
regularmente colocadas à disposição do avaliador da segurança. 
 
Dados de comercialização e dados adicionais de cosmetovigilância, tais como efeitos 
indesejáveis graves resultantes de uma utilização não prevista, podem também 
fornecer informações úteis, pelo que devem igualmente ser incluídas nesta seção do 
relatório de segurança. 
 
Conforme referido, se for observada uma marcada tendência em termos de natureza, 
gravidade e frequência de efeitos indesejáveis, tanto em condições de utilização 
razoavelmente previsíveis como em caso de má utilização, a avaliação da segurança 
deve ser revista e atualizada. 
 
Tendo em conta toda a informação incluída nesta seção do relatório, o avaliador de 
segurança pode julgar necessário reavaliar a segurança do produto, sugerindo a 
introdução de melhorias na formulação, a revisão da informação indicada na rotulagem 
ou apenas, tendo em conta essas informações aquando da avaliação de produtos 
similares.  
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O relatório de segurança do produto cosmético faz parte integrante do ficheiro de 
informações sobre o produto a que se refere o artigo 11.º do Regulamento (CE) 
n.º 1223/2009. 
 
A par do relatório de segurança do produto cosmético, a que se refere o n.º 1 do artigo 
10.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, o ficheiro de informações sobre o produto 
(FIP) deve conter os seguintes dados e informações, que devem ser atualizados sempre 
que necessário: 
 

 Uma descrição do produto cosmético que permita estabelecer uma associação 
clara entre o ficheiro de informações sobre o produto e o produto cosmético a 
que diz respeito; 
 

 Uma descrição do processo de fabrico e uma declaração de conformidade com 
as boas práticas de fabrico, a que se refere o artigo 8.º do Regulamento (CE) 
n.º 1223/2009;  
 

 Sempre que a natureza ou o efeito do produto cosmético o justifiquem, provas 
dos efeitos alegados para o produto cosmético; 

 

 Dados relativos aos ensaios em animais realizados pelo fabricante, pelos seus 
agentes ou pelos seus fornecedores, relacionados com o desenvolvimento ou a 
avaliação da segurança do produto cosmético ou dos seus ingredientes, 
incluindo todos os ensaios em animais efetuados para cumprimento de 
requisitos legais ou regulamentares de países terceiros. 

 
Relativamente ao processo de fabrico, o artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 
estabelece que, a fim de garantir o funcionamento do mercado interno e um elevado 
nível de proteção da saúde humana, o fabrico de produtos cosméticos deve respeitar 
as boas práticas de fabrico (BPF). 
 
Presume-se o respeito de boas práticas de fabrico, sempre que o fabrico cumprir a 
norma harmonizada aplicável, EN ISO 22716:2007 Cosméticos - Boas práticas de 
produção - Orientações sobre boas práticas de produção (ISO 22716:2007), cuja 
referência foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia (2011/C 123/04). 
 
O ficheiro de informações sobre o produto deve ser conservado por um período de 10 
anos a contar da data em que o último lote do produto cosmético tenha sido colocado 
no mercado. 
 
Para efeitos de fiscalização do mercado, a pessoa responsável deve garantir que o 
ficheiro de informações sobre o produto, em formato eletrónico ou outro, é facilmente 
acessível no endereço indicado na rotulagem e está disponível numa língua facilmente 
compreensível para a autoridade competente do Estado-Membro onde a pessoa 
responsável está estabelecida. 
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6. Cosmetovigilância 

 
6.1. Introdução 
 
Cosmetovigilância é o termo usado para designar a vigilância dos produtos cosméticos 
após a sua comercialização. Consiste na recolha, avaliação e monitorização das 
notificações espontâneas de acontecimentos indesejáveis, observados durante ou após 
a utilização normal ou razoavelmente previsível de um produto cosmético. Inclui um 
conjunto de métodos e ferramentas técnicas que, possibilitando monitorizar a natureza 
e a frequência dos efeitos indesejáveis e avaliar a causalidade, permitem conhecer o 
perfil de segurança de um determinado produto cosmético em populações de 
utilizadores. 
 
Juntamente com outras ferramentas, a cosmetovigilância, baseada na gestão de 
notificações espontâneas, contribui para a deteção de sinais e vigilância dos produtos 
cosméticos após a comercialização. 
 
Quando se revele necessário, são adotadas medidas restritivas, como a proibição ou a 
limitação da concentração de determinadas substâncias, identificadas como suscetíveis 
de causar efeitos indesejáveis a uma parte significativa da população. Estas medidas têm 
em vista prevenir o aparecimento e reduzir a incidência de efeitos indesejáveis 
associados à utilização de produtos cosméticos, protegendo assim a saúde pública. 

 
Tendo em conta as ações desenvolvidas ao longo de vários anos com o objetivo de 
harmonizar as legislações e as práticas no domínio da saúde pública e, em particular, no 
que se refere a questões específicas no setor dos produtos cosméticos, a Resolução 
ResAP(2006)1 relativa a um sistema de vigilância dos efeitos indesejáveis dos produtos 
cosméticos ("cosmetovigilância") na Europa (Aprovado pelo Comité de Ministros em 8 
de novembro de 2006,  na 979ª reunião dos Deputados dos Ministros) (11) veio 
recomendar a implementação de um sistema nacional de cosmetovigilância, com o 
envolvimento das autoridades competentes e partes interessadas, como profissionais 
de saúde, fabricantes, consumidores, e que incluísse a Rede Intergovernamental de 
Informações de Produtos Cosméticos (INCOS), para troca de informações entre 
governos sobre os efeitos indesejáveis graves causados por produtos cosméticos, 
conforme detalhado no apêndice dessa resolução. Os Estados-Membros eram livres de 
decidir se o sistema de cosmetovigilância deveria ser introduzido numa base voluntária 
ou obrigatória. Esta resolução foi assente nos seguintes considerandos: 
 

 Considerando que os produtos cosméticos não devem prejudicar a saúde 
humana quando aplicados em condições normais ou razoavelmente previsíveis 
de utilização, conforme estabelecido pela Diretiva 93/35/CE do Conselho, de 14 
de junho de 1993, que procedeu à décima-sexta alteração da Diretiva 
76/768/CEE do Conselho, de 27 de julho de 1976; 
 

 Tendo em conta os danos causados aos consumidores pelos efeitos indesejáveis 
associados aos cosméticos, tal como constatado no estudo-piloto sobre um 
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sistema de cosmetovigilância harmonizado e pragmático, realizado pelo Comité 
de Peritos em Produtos Cosméticos do Conselho da Europa em 2004-2005; 
 

 Tendo em conta que os efeitos indesejáveis causados pelos cosméticos podem 
levar a um sofrimento agudo e crónico, como por exemplo, intolerância ao longo 
da vida a substâncias específicas, que impliquem consequências negativas para 
o indivíduo, bem como para os sistemas de cuidados de saúde e de segurança 
social; 
 

 Considerando que faltam sistemas nacionais de notificação em alguns países, 
enquanto noutros estes sistemas apresentam deficiências no que diz respeito à 
avaliação dos dados comunicados, à divulgação de informação e à 
implementação de atividades de acompanhamento coordenadas com todas as 
partes interessadas; 
 

 Considerando que a inexistência de um sistema de cosmetovigilância 
harmonizado na Europa implica: 

 

 Desconhecimento da real frequência e dos custos atribuíveis aos efeitos 
indesejáveis associados à utilização dos produtos cosméticos; 
 

 Impossibilidade de proceder a uma análise comparativa dos dados; 
 

 Falta de informação que permita uma proteção do consumidor mais rápida e 
eficiente e um acompanhamento adequado das medidas corretivas tomadas; 
 

 Danos aos consumidores e deterioração da sua qualidade de vida; 
 

 Cuidados de saúde e custos sociais relacionados com a necessidade de tratar 
as consequências dos efeitos indesejáveis causados pelos produtos 
cosméticos; 
 

 Desperdício dos recursos financeiros dos consumidores que adquirem um 
produto cosmético que não toleram. 

 
Em 2006, e tendo por base os referidos considerandos, o Conselho pretendia já 
estabelecer um sistema de cosmetovigilância na Europa, que abrangesse as seguintes 
atividades: 
 

 Monitorização da ocorrência e avaliação do risco de efeitos indesejáveis 
causados por produtos cosméticos; 
 

 Notificação e registo de efeitos indesejáveis; 
 

 Determinação e tomada de medidas corretivas; 
 

 Realização de avaliações complementares ou estudos relacionados com a 
segurança do uso de produtos cosméticos; 
 

 Identificação de produtos cosméticos e/ou ingredientes que possam representar 
um risco para a saúde dos consumidores. 
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De acordo com esta resolução, que criou a base de um sistema europeu de 
cosmetovigilância assente na notificação espontânea, os efeitos indesejáveis 
deveriam ser notificados da seguinte forma: 
 

 Os profissionais de saúde e os fabricantes deveriam comunicar imediatamente 
às autoridades competentes os efeitos indesejáveis graves; 
 

 Os profissionais de saúde deveriam ser encorajados a notificar os efeitos 
indesejáveis que, apesar de não atenderem aos critérios gravidade, eles 
considerassem relevantes; 
 

 Além disso, deveriam ser encorajados a notificar um aumento no número de 
efeitos indesejáveis observados ou de casos de uso indevido. 

 
Ainda que alguns Estados-Membros tivessem já estabelecido um sistema nacional de 
cosmetovigilância com base na referida resolução ou até mesmo anteriormente, como 
foi o caso de Portugal, o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 veio criar a base para uma 
abordagem uniforme à gestão dos efeitos indesejáveis e à comunicação dos efeitos 
indesejáveis graves, atribuíveis à utilização de produtos cosméticos. Este regulamento 
veio estabelecer a notificação imediata dos efeitos indesejáveis graves às autoridades 
competentes do Estado-Membro onde ocorreu o efeito em causa, assim como a 
notificação de quaisquer medidas corretivas tomadas pela pessoa responsável ou pelo 
distribuidor. Veio ainda estabelecer que os dados sobre os efeitos indesejáveis e os 
efeitos indesejáveis graves sejam integrados no relatório de segurança do produto 
cosmético e sejam disponibilizados ao público. 
 
Para facilitar o cumprimento das obrigações relativas à comunicação de efeitos 
indesejáveis graves a que se refere o artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 e 
tendo em vista estabelecer um sistema de gestão e comunicação de efeitos indesejáveis 
graves harmonizado em toda a União Europeia, a Comissão elaborou, em conjunto com 
os Estados-Membros e a indústria, documentos orientadores que descrevem o sistema, 
resultando na publicação das Orientações para a comunicação de efeitos indesejáveis 
graves, (12) e respetivo Anexo 1: Avaliação da causalidade dos efeitos indesejáveis 
associados aos produtos cosméticos (13), cuja consulta recomendo. 
 
 
 
6.2. Definições e conceitos 
 
Para um melhor entendimento das referidas orientações, e tendo em conta as 
definições constantes do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, importa recordar algumas 
definições e clarificar conceitos. 
 
Um acontecimento é uma reação nociva e imprevista que ocorre em seres humanos que 
utilizam ou são expostos a um produto cosmético, sem que se preveja antecipadamente 
uma relação causa-efeito. 
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Um acontecimento indesejável é um acontecimento adverso à saúde humana que 
tenha ocorrido durante ou após o uso normal ou razoavelmente previsível de um 
produto cosmético, mas que não é necessariamente atribuído ao uso do produto. Os 
acontecimentos indesejáveis tipicamente incluem, mas não estão limitados a, reações 
alérgicas ou irritantes que se manifestam no local de aplicação do produto, afetando a 
pele do rosto, a zona do contorno dos olhos, o couro cabeludo, as unhas ou a boca. 
 
De salientar que os acontecimentos indesejáveis causados pelo uso indevido do produto 
e abuso não estão incluídos nesta definição. Considero assim oportuno citar um 
exemplo que clarifica o entendimento dado a utilização normal prevista, utilização 
razoavelmente previsível e má utilização. Assim, no caso de um champô, a utilização 
normal prevista será a aplicação no couro cabeludo; uma utilização (não intencional) 
razoavelmente previsível seria a aplicação do champô como gel de duche; a ingestão do 
champô constituiria claramente uma má utilização do produto. Entende-se por má 
utilização, a utilização não conforme com o fim a que se destina o produto, com as 
condições habituais, com o modo de aplicação ou com as precauções particulares de 
utilização. 
 
A notificação espontânea refere-se à comunicação não solicitada por parte de um 
utilizador final (consumidor ou utilizador profissional) ou um profissional de saúde à 
pessoa responsável, ao distribuidor ou à autoridade competente, descrevendo um ou 
mais acontecimentos indesejáveis que se suspeita estarem relacionados com a 
utilização de um ou mais produtos cosméticos. Embora não forneça valores absolutos 
sobre a ocorrência de efeitos indesejáveis, uma notificação espontânea é um indicador 
útil para detetar possíveis sinais de segurança. 
 
Para um acontecimento indesejável ser considerado válido, deverão estar disponíveis as 
seguintes informações mínimas: 
 

 Um notificador identificável, pelas iniciais do nome, pela indicação do sexo e da 
idade. Caso o notificador seja um profissional de saúde, tal deve ser indicado; 
 

 Um utilizador final (consumidor ou profissional do setor) identificável, pelas 
iniciais do nome, pela indicação do sexo e da data de nascimento, idade ou 
categoria de idade (criança, adolescente, adulto, idoso); 
 

 A natureza precisa do acontecimento com uma descrição da reação (completada 
na íntegra com os sintomas) e a data de início do acontecimento (ano, no 
mínimo); 
 

 Um produto cosmético suspeito, identificado de forma clara e inequívoca, pelo 
nome comercial e/ou por uma combinação de outros elementos de 
identificação, tais como, a marca, a categoria, o tipo, o número de lote, a 
referência de notificação no CPNP, contanto que sejam suficientes para permitir 
a identificação específica do produto. 
 

Esta informação é fundamental para evitar a duplicação de casos, detetar fraudes e 
facilitar o tratamento adequado dos casos.  
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Um efeito indesejável (EI) é, por definição, uma reação adversa para a saúde humana 
atribuível à utilização normal ou razoavelmente previsível de um produto cosmético.  

Um acontecimento indesejável só se torna um efeito indesejável se a avaliação da 
causalidade demonstrar um nexo de causalidade entre a utilização do produto e a 
reação adversa. 
 
Alguns exemplos de efeitos indesejáveis associados a produtos cosméticos, são: 
dermatite de contato alérgica; dermatite de contato irritante; dermatite de contato 
fotoalérgica; dermatite de contato fototóxica; conjuntivite; urticária; acne, foliculite; 
hipopigmentação; hiperpigmentação; granuloma; onicólise, hemorragia subungueal e 
anoniquia; alopecia; descamação da membrana mucosa da cavidade oral; irritação da 
membrana mucosa da cavidade oral; sensibilização dentária; diferentes efeitos 
sistémicos. 
 
Um efeito indesejável grave (EIG) é, por definição, um efeito indesejável que provoque 
uma incapacidade funcional temporária ou permanente, invalidez, hospitalização, 
anomalias congénitas, um risco vital imediato ou a morte. 
 
Para ser considerado um efeito indesejável grave (EIG) significa que resultou numa das 
seguintes consequências: 
 

 Incapacidade funcional temporária ou permanente, o que corresponde a uma 
interrupção substancial da capacidade de realizar funções físicas vitais ou 
ocupacionais normais, por um período de tempo significativo. A fim de 
confirmar que o efeito indesejável se qualifica como grave, tal incapacidade 
funcional deve ser demonstrada através de uma declaração médica. 
 

 Invalidez, o que corresponde a um deficiência permanente ou perturbação na 
estrutura ou função do corpo, ou na limitação da atividade. A fim de confirmar 
que o efeito indesejável se qualifica como grave, deve ser apresentado um 
atestado médico, que indica objetivamente o grau de incapacidade. 
 

 Hospitalização, o que corresponde a uma admissão no hospital em regime de 
internamento, documentado com uma nota de admissão hospitalar. Um 
episódio de urgência, um exame ou tratamento em ambulatório, que não 
resulta em admissão hospitalar, não se pode qualificar neste critério. Nos casos 
em que a informação sobre o internamento não está disponível, uma duração 
de hospitalização de pelo menos 24 horas pode ser utilizada como um critério. 
 

 Anomalias congénitas, o que corresponde a uma anomalia fisiológica ou 
estrutural que se desenvolve no nascimento ou antes, e ainda está presente no 
momento do nascimento. Isto exclui doenças hereditárias. 
 

 Um risco vital imediato, o que corresponde a um efeito em que o consumidor 
estava em risco de morte, se não tivesse havido uma intervenção médica no 
momento do efeito. Este critério é cumprido em caso de uma intervenção 
médica de emergência, devidamente documentada. 
 

 Morte, deve ser considerada se o efeito indesejável é a causa direta da morte.  
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Consequentemente, antes da notificação ou transmissão do EIG, as pessoas 
responsáveis, os distribuidores e as autoridades competentes devem certificar-se de 
que o efeito indesejável cumpre os critérios de gravidade. Em caso de dúvidas, o 
critério da gravidade dos efeitos indesejáveis deve ser confirmado por um médico. 
 
Um sinal de segurança refere-se a novas informações com o potencial de modificar a 
avaliação da segurança de um produto ou desencadear uma investigação mais 
aprofundada. Um sinal geralmente surge a partir de uma modificação inesperada de um 
nível pré-existente de notificações, em termos do número de casos ou da natureza da 
reação. 
 
 
 
6.3. Avaliação da causalidade 
 
A avaliação da causalidade é uma análise da relação causa-efeito, feita caso a caso, 
numa tentativa de determinar a probabilidade de um acontecimento indesejável grave 
ocorrido num utilizador final, ser atribuível ao uso, em condições normais ou 
razoavelmente previsíveis, de um produto cosmético claramente identificado. 
 
Importa salientar que a avaliação do nexo causal refere-se especificamente a um 
produto e uma reação manifestada num utilizador final individual, a qual se suspeita ter 
sido desencadeada pelo uso do produto. Como tal, não constitui uma avaliação do risco 
do produto para a população em geral. 
 
A avaliação da causalidade deve ser efetuada utilizando o método de avaliação da 
causalidade adequado às especificidades dos efeitos indesejáveis atribuíveis à utilização 
de produtos cosméticos, desenvolvido por um grupo de peritos a pedido da autoridade 
competente francesa, Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de 
Santé (ANSM), e que se encontra descrito no Anexo 1: Avaliação da causalidade dos 
efeitos indesejáveis associados aos produtos cosméticos das Orientações para a 
comunicação de efeitos indesejáveis graves (13), cuja consulta recomendo. 
 
O objetivo pretendido com a utilização deste método é garantir que a avaliação da 
causalidade é reprodutível, racional e normalizada, proporcionando uma abordagem 
inovadora e harmonizada. Ao ser usado quer pela indústria quer pelas autoridades 
competentes como a única referência para a avaliação da causalidade dos efeitos 
indesejáveis possivelmente associados aos produtos cosméticos, limitam-se as 
divergências entre as avaliações individuais a um mínimo, proporcionando assim dados 
mais fidedignos e uma base para um entendimento comum relativamente aos efeitos 
indesejáveis graves associados aos produtos cosméticos. 
 
Este método é baseado em 6 critérios, divididos em 2 grupos que são utilizados para 
calcular uma escala cronológica e uma escala semiológica, e define 5 níveis de 
causalidade: muito provável, provável, possível, pouco provável e excluída. 
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A escala cronológica é calculada a partir das informações relativas à sequência temporal 
entre a utilização do produto cosmético e a ocorrência do alegado efeito indesejável. 
Pode ser: 
 

 Compatível, isto é, habitual atendendo à sintomatologia notificada; 
 

 Parcialmente compatível, isto é, incomum atendendo à sintomatologia 
notificada; 
 

 Desconhecida; 
 

 Incompatível, sempre que o efeito tenha ocorrido antes de o produto cosmético 
ter sido utilizado ou quando o período que medeia a utilização do produto 
cosmético até ao surgimento dos sintomas observados for demasiado curto. 
Caso a sequência temporal seja incompatível, a responsabilidade da utilização 
do produto cosmético no aparecimento do efeito indesejável é excluída. 

 

A escala semiológica é calculada a partir das informações relativas à natureza do efeito 
indesejável e aos resultados de eventuais exames específicos complementares que 
tenham sido realizados ou de reexposição ao produto cosmético. Os exames 
complementares devem ser realizados por médicos especialistas, que poderão optar 
pela realização de testes específicos com os ingredientes e/ou com o produto em 
questão ou pela reexposição ao produto cosmético. No que respeita à reexposição ao 
produto cosmético (R) após o desaparecimento dos sinais clínicos, seja ela acidental ou 
controlada, existem 3 possibilidades: 
 

 R (+), a sintomatologia inicial reincide com a mesma intensidade ou com maior 
intensidade quando o utilizador é reexposto ao produto; 
 

 R (?), não existe reexposição ao produto ou as condições da reexposição não 
são idênticas às da exposição inicial; 
 

 R (-), o efeito não reincide quando o utilizador é reexposto ao produto. Para que 
a reexposição seja considerada negativa, deve ocorrer em condições 
semelhantes de utilização do produto cosmético (produto idêntico, modo de 
uso idêntico, duração idêntica, etc.), sem causar um efeito indesejável idêntico 
(sintomas e localização idênticos, sequência temporal idêntica antes da 
ocorrência, etc.). 

 

A combinação destas escalas numa árvore de decisão permite definir 5 níveis de 
causalidade: muito provável, provável, possível, pouco provável e excluída. 
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Figura 7 – Árvore de decisão, adaptada do Anexo 1: Avaliação da causalidade dos efeitos 
indesejáveis associados aos produtos cosméticos das Orientações para a comunicação de efeitos 
indesejáveis graves (13) 
 
O responsável pela avaliação da causalidade deve ser um profissional com experiência 
adequada. Em certos casos, pode ser aconselhável o apoio de um profissional de saúde 
para determinar o nexo de causalidade, com um maior grau de confiança. É possível que 
o resultado de uma avaliação inicial possa mudar numa fase posterior do processo, 
como consequência da obtenção de informações adicionais, através de questionários 
pormenorizados ou da investigação médica realizada. 
 
Conforme tive oportunidade de referir a respeito do técnico responsável, não posso 
deixar de partilhar a minha opinião, formada ao longo de 15 anos de exercício 
farmacêutico em diversas áreas, de que a qualificação em ciências farmacêuticas e a 
experiência adquirida em assuntos regulamentares e em farmacovigilância são, sem 
dúvida, uma mais-valia para a gestão dos efeitos indesejáveis associados aos produtos 
cosméticos. 
 
Para determinar o nível de causalidade é fundamental que haja uma troca de 
informações relevantes entre a pessoa responsável, o distribuidor e a autoridade 
competente. As notificações de EIG efetuadas pela pessoa responsável devem incluir 
uma avaliação do nexo de causalidade, que é revista pela autoridade competente. As 
notificações de EIG efetuadas pelo distribuidor devem incluir, se possível, uma avaliação 
do nexo de causalidade, que é revista pela autoridade competente. Caso não seja 
possível, o distribuidor deve recolher todas as informações disponíveis sobre o caso para 
permitir que a pessoa responsável e/ou a autoridade competente determine o nexo de 
causalidade. Para as notificações de EIG efetuadas pelos profissionais de saúde ou pelos 
utilizadores finais à autoridade competente, a avaliação do nexo de causalidade é 
efetuada pela autoridade competente. Se isso não for possível, a autoridade 
competente informa a pessoa responsável e partilha todas as informações disponíveis 
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que permitam a realização imediata de uma avaliação do nexo de causalidade pela 
pessoa responsável. Em particular, a pessoa responsável deve ter a oportunidade de 
rever e comentar a avaliação do nexo de causalidade. Caso não exista consenso entre a 
autoridade competente e a pessoa responsável a respeito da avaliação do nexo de 
causalidade, este desacordo é referido na transmissão do EIG às outras autoridades 
competentes. 
 
A autoridade competente alemã, Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL), elaborou um ficheiro em formato Excel que pretende 
simplificar a avaliação do nexo de causalidade, disponível em língua inglesa, em: 
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/03_Verbraucherprodukte/Kosmetik
/Causality_Assessment_assistance_sheet_EN.html. 
 
A avaliação da causalidade é particularmente útil pois torna possível determinar a 
extensão de uma relação causa-efeito entre o produto cosmético e os efeitos 
indesejáveis ocorridos. Com base nessa informação são subsequentemente gerados 
sinais e adotadas medidas, tais como a reformulação do produto, a inclusão de 
condições de utilização e de advertências na rotulagem, ou mesmo a publicação de 
regulamentos a nível europeu relativos a medidas restritivas de utilização de 
determinadas substâncias, limitando a sua concentração ou mesmo proibindo o seu uso. 
 
 
 
6.4. Comunicação dos efeitos indesejáveis graves (EIG) 

 
O artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 vem obrigar a pessoa responsável e o 
distribuidor a comunicar imediatamente à autoridade competente, do Estado-Membro 
onde ocorreu o efeito indesejável, todos os efeitos indesejáveis graves que conheça ou 
que se possa razoavelmente esperar que deva conhecer, identificando especificamente 
o produto cosmético em causa, bem como, as medidas corretivas que tenha 
eventualmente tomado. O mesmo artigo vem ainda obrigar a referida autoridade 
competente a transmitir imediatamente essas informações às autoridades competentes 
dos demais Estados-Membros e, no caso de efeitos indesejáveis graves comunicados 
pelo utilizador final, pelo profissional de saúde ou pelo distribuidor, à pessoa 
responsável. 
 
Devido à sua potencial gravidade em termos médicos, todos os casos de EIG, à exceção 
dos classificados como «excluídos» na avaliação do nexo de causalidade, devem ser 
notificados imediatamente, considerando-se 20 dias, a contar da data em que qualquer 
colaborador da empresa ou da autoridade competente, independentemente do seu 
cargo ou função, tome conhecimento do EIG, como o prazo de notificação. 
 
É conveniente salientar que a notificação de um EIG não implica necessariamente que 
o produto cosmético em causa apresente uma não conformidade grave ou represente 
um risco sério para a saúde humana em geral. 
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Para permitir uma troca de informações relacionadas com os EIG entre a pessoa 
responsável, o distribuidor e as autoridades competentes, foram elaborados 3 
formulários diferentes que possibilitam uma apresentação estruturada e harmonizada 
de toda a informação, incluindo a informação complementar relevante (número de 
referência do relatório, resultado da avaliação do nexo de causalidade, estado da 
notificação: inicial, de seguimento, final). 
 
Cada um dos formulários de notificação de EIG destina-se a ser utilizado numa 
determinada comunicação. Assim: 
 

 Formulário EIG A (14), destina-se a ser preenchido pela pessoa responsável ou 
pelo distribuidor, para efeitos de comunicação imediata do EIG à autoridade 
competente do Estado-Membro onde este ocorreu; 
 

 Formulário EIG B (15), destina-se a ser preenchido pela autoridade competente 
do Estado-Membro onde ocorreu o EIG, para efeitos de transmissão imediata do 
EIG às autoridades competentes dos demais Estados-Membros e, no caso de EIG 
comunicados pelo distribuidor, à pessoa responsável. O Formulário EIG B deve 
incluir um breve resumo do caso, a perspetiva da autoridade competente e, em 
anexo, o Formulário EIG A, conforme preenchido e comunicado pela pessoa 
responsável ou pelo distribuidor; 
 

 Formulário EIG C (16), destina-se a ser preenchido pela autoridade competente 
do Estado-Membro onde ocorreu o EIG, para efeitos de transmissão imediata do 
EIG às autoridades competentes dos demais Estados-Membros e à pessoa 
responsável, no caso de EIG notificados por profissionais de saúde ou 
utilizadores finais (consumidores ou utilizadores profissionais). 

 
Os referidos formulários devem ser utilizados não apenas para efeitos da comunicação 
ou transmissão inicial, mas também, para o seguimento e para o fecho dos casos. Pode 
acontecer que nem todas as informações previstas nos formulários estejam disponíveis 
no momento da notificação inicial. Contudo, se estiverem disponíveis as informações 
mínimas, a notificação inicial deve ser realizada. Se não for possível obter as informações 
mínimas, o notificador deve fazer todos os esforços razoáveis para obter essas 
informações e para proceder à notificação inicial assim que ficarem disponíveis. 
 
Os 2 fluxogramas abaixo pretendem esquematizar os cenários de notificação e facilitar 
a identificação dos Formulários de EIG a utilizar em cada comunicação. 
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Figura 8 – Cenário de notificação 1, adaptada das Orientações para a comunicação de efeitos 
indesejáveis graves, Ref. Ares (2015) 4460770 - 21/10/2015 (12) 

 
 
 
 

 
 

Figura 9 – Cenário de notificação 2, adaptada das Orientações para a comunicação de efeitos 
indesejáveis graves, Ref. Ares (2015) 4460770 - 21/10/2015 (12) 
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A lista de contactos das autoridades competentes a utilizar neste âmbito foi coligida e 
disponibilizada pela Comissão Europeia: 
 

País E-mail  País E-mail 
     

AT kosmetik@bmg.gv.at  IT cosmetovigilance.italy@sanita.it 

BE cosmetovig@health.fgov.be  LT vvspt@vvspt.lt 

BG DZK@mh.government.bg  LU cosmet@ms.etat.lu 

CY cosmetovig@phs.moh.gov.cy  LV vi@vi.gov.lv 

CZ mzcr@mzcr.cz  MT helpdesk.mccaa@mccaa.org.mt 

DA cosmetovig@mst.dk  NL vwa.dtalert@vwa.nl 

DE sue-cosmetic@bvl.bund.de  PL inspektorat@gis.gov.pl 

EE kesk@terviseamet.ee  PT pchc@infarmed.pt 

EL mitrop@eof.gr  RO sparvu@ms.ro 

ES cosmetovigilancia@aemps.es  SK suesk@uvzsr.sk 

FI kosmetiikka_sue@tukes.fi  SL gp-ursk.mz@gov.si 

FR cosmetovigilance@ansm.sante.fr  SV cosmetovig@mpa.se 

HR kozmetovigilancija@miz.hr  UK SeriousUndesirableEffects@bis.gsi.gov.uk 

HU kozmetika.snh@oeti.antsz.hu  NO postmottak@mattilsynet.no 

IE cosmetics@imb.ie    
 

Tabela 3 – Lista de contatos das autoridades competentes para efeitos da comunicação dos EIG 

O artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 prevê assim uma troca de informações 
entre a pessoa responsável, o distribuidor, a autoridade competente do Estado-Membro 
onde ocorreu o EIG e as autoridades competentes dos demais Estados-Membros. Por 
conseguinte, todos os colaboradores que estejam envolvidos na notificação e 
transmissão de EIG devem conhecer e cumprir as obrigações relativas à recolha, 
utilização e divulgação de informações pessoais, em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (17), 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados. Este regulamento, conhecido como 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), entrou em vigor em 24 de maio 
de 2016 e é aplicável desde 25 de maio de 2018. 
 
Para mais informações, recomendo a consulta do website da Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD), acessível em: http://www.cnpd.pt/, que é o organismo 
responsável pela proteção de dados pessoais, em Portugal. 
 
A troca de informações relacionadas com os EIG pressupõe também que a pessoa 
responsável, o distribuidor e as autoridades competentes sejam capazes de identificar, 
inequivocamente, os casos que lhes são encaminhados. Para assegurar a eficácia do 
sistema, evitar duplicações e gerir adequadamente as informações de seguimento, os 
números atribuídos, pela empresa e pela autoridade competente, para a identificação 
dos casos devem ser indicados em toda a documentação trocada a respeito dos 
mesmos. 
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As autoridades competentes utilizam um sistema de identificação comum europeu para 
gerirem os seus casos de EIG, quando os recebem pela primeira vez, como por exemplo: 
o código da OCDE para o país de origem, o ano da elaboração do relatório e o número 
sequencial atribuído ao caso em questão. 
 
Conforme referido, o artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 vem obrigar a 
autoridade competente do Estado-Membro onde ocorreu o EIG a transmitir 
imediatamente (20 dias) as informações relativas aos EIG às autoridades competentes 
dos demais Estados-Membros. Esta transmissão de informações é realizada através do 
Sistema de Informação e Comunicação na Área da Fiscalização do Mercado (ICSMS), 
disponível em: https://webgate.ec.europa.eu/icsms/. 
 
O principal objetivo desta partilha de informações é garantir a proteção da saúde e da 
segurança dos utilizadores de produtos cosméticos, reduzindo a probabilidade de 
ocorrência de um EIG. Isto inclui, se necessário, a adoção de medidas corretivas e/ou 
preventivas, que devem ser sempre proporcionais à natureza e/ou à frequência dos EIG.  
 
 
 
6.5. Dados estatísticos (18) 
 
De acordo com um artigo publicado em 2016 pela autoridade competente alemã, 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), intitulado 
Experiences and Statistical Evaluation of Serious Undesirable Effects of Cosmetic 
Products in the EU, a análise estatística dos dados extraídos do ICSMS revela um total 
de 680 casos de EIG transmitidos pelas autoridades competentes de 23 Estados-
Membros, no período de julho de 2013 até maio de 2016, sendo os produtos para o 
cuidado da pele e os produtos para coloração capilar as categorias de cosméticos que 
causam a maioria dos EIG. Cerca de 80 % de todos os EIG ocorreram na zona da cabeça, 
tendo sido especialmente afetada a pele do rosto. 
 
Considero oportuno salientar que os 680 casos de EIG são a ponta do iceberg de todos 
os EI associados aos produtos cosméticos. 
 
Por razões de representatividade da amostra, a análise estatística apresentada no artigo 
citado é referente ao período compreendido entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015. 
Nesses 2 anos, foram notificados 529 casos de EIG na UE, tendo 35 % dos casos sido 
confirmados por um médico. 
 
Na maioria dos casos, o consumidor notificou o EIG à pessoa responsável. Foi referido 
que 7 % dos casos ocorreram durante o uso profissional, por exemplo no cabeleireiro, 
mas apenas metade desses casos foram notificados ao ou pelo utilizador profissional de 
produtos cosméticos. 
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O fluxo de informação desde o consumidor até à autoridade competente está 
esquematizado na figura abaixo, que foi adaptada do artigo citado. 
 

 
 

Figura 10 – Fluxo de informação, adaptada do artigo Experiences and Statistical Evaluation of 
Serious Undesirable Effects of Cosmetic Products in the EU (18) 

 
A maioria dos casos de EIG notificados resultou em incapacidade funcional (68 %), tais 
como incapacidade para o trabalho ou redução da qualidade de vida, por exemplo, 
devido a problemas de visão, seguidos de hospitalização (26 %) e risco vital imediato 
(3,5%). O critério «anomalias congénitas» não havia sido notificado. 
 
Em 2 terços dos casos, o nível de causalidade entre o EIG e o produto cosmético 
suspeito foi avaliado pelo menos como «provável», conforme evidenciado na tabela 
abaixo, que foi adaptada do artigo citado. 
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Tabela 4 – Nexo de causalidade versus critério de gravidade, adaptada do artigo Experiences and 
Statistical Evaluation of Serious Undesirable Effects of Cosmetic Products in the EU (18) 

 
Em relação à notificação de EIG por categoria de produto, conforme representado 
graficamente na figura abaixo, que foi adaptada do artigo citado, os produtos para o 
cuidado da pele lideram as estatísticas (34 %), seguidos dos produtos para coloração 
capilar (28 %), outros produtos para a pele e para o cabelo (8 % cada), e vernizes e 
solventes de verniz de unhas (6 %). 
 
É interessante verificar que a relação entre os critérios de gravidade, hospitalização, 
incapacidade funcional e risco vital imediato, é diferente entre os produtos para o 
cuidado da pele e os produtos para coloração capilar. Os EIG associados a produtos para 
coloração capilar resultam, com uma frequência relativamente elevada, em 
hospitalização. 
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Figura 11 – Categoria de produto versus critério de gravidade, adaptada do artigo Experiences 
and Statistical Evaluation of Serious Undesirable Effects of Cosmetic Products in the EU (18) 

 
O número elevado de casos associados a produtos para coloração capilar não foi 
surpreendente, na medida em que o potencial sensibilizante da p-fenilenodiamina 
(PPD) e seus derivados é bem conhecido. A dermatite de contato alérgica causada pela 
PPD é comum entre todos os grupos de consumidores.  
 
Por outro lado, o número elevado de casos associados a produtos para o cuidado da 
pele parece ser inesperado. Porém, ainda que os produtos para o cuidado da pele não 
contenham substâncias com elevado potencial sensibilizante, eles são amplamente 
utilizados e são frequentemente produtos não enxaguados. 
 
Na verdade, para podermos comparar o número de casos de EIG associados a 
diferentes produtos ou a diferentes categorias de produtos, temos de ter em conta a 
quota de mercado. De salientar que, nem sempre está disponível informação credível 
sobre a quota de mercado dos produtos cosméticos e, à data, as Orientações para a 
comunicação de EIG não exigem a apresentação de dados específicos sobre a quota do 
mercado.  
 
Os EIG ocorrem principalmente na zona do rosto (57 %) e em cerca de 10 % dos casos o 
couro cabeludo também é afetado. Em 4% de todos os casos, o trato respiratório foi 
afetado (43 % dos demais). Além disso, o comprometimento do trato respiratório é 
causado principalmente por produtos para coloração capilar e produtos para o cuidado 
da pele em 86 % dos casos. As outras zonas do corpo afetadas estão representadas 
graficamente na figura abaixo, que foi adaptada do artigo citado. 
 



COSMETOVIGILÂNCIA | Desafios para o futuro  
 

 42 

 

 
Figura 12 – Área corporal, adaptada do artigo Experiences and Statistical Evaluation of Serious 
Undesirable Effects of Cosmetic Products in the EU (18) 

 
Em relação aos 390 casos de EIG em que a causalidade foi avaliada pelas empresas ou 
pelas autoridades competentes como «provável» ou «muito provável», em 45 % 
desses casos apenas foi afetado o local previsto para aplicação, em 44 % de outros 
casos outras áreas do corpo foram também afetadas, além do local de aplicação, e em 
9 % dos casos foram afetadas apenas áreas do corpo diferentes do local de aplicação. 
 
Com base na informação apresentada na tabela abaixo, que foi adaptada do artigo 
citado, pode concluir-se que a maioria dos EIG são dermatites de contacto de natureza 
não especificada, alérgica ou irritante. Importa salientar que, em bom rigor, o 
diagnóstico de uma reação alérgica implica a realização de patch tests e a confirmação 
por um dermatologista ou um alergologista. O diagnóstico de uma alergia é um exame 
complementar que, na grande maioria das vezes, é contraindicado na fase aguda da 
doença, pois pode comprometer a saúde do consumidor. Infelizmente, o 
desconhecimento dos resultados dos patch tests tem conduzido à falta de informação 
neste sistema de notificação acerca das substâncias que podem desencadear EIG. Por 
conseguinte, não se pode concluir sobre a relação entre os efeitos alérgicos e irritantes 
que ocorrem com o uso de produtos cosméticos. 
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Tabela 5 – Área corporal versus diagnóstico, adaptada do artigo Experiences and Statistical 
Evaluation of Serious Undesirable Effects of Cosmetic Products in the EU (18) 

 
Apenas em 8 % dos casos de EIG foram identificadas as substâncias ou grupos de 
substâncias, tais como, nos produtos para coloração capilar. A p-fenilenodiamina (PPD), 
a metilisotiazolinona (MI) e as fragrâncias foram identificadas em múltiplos casos, o que 
evidencia um boa correlação destes dados com os dos estudos epidemiológicos. 
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7. Exemplos de medidas restritivas 
 
Tendo em conta o disposto no artigo 31.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, sempre 
que se verificar um risco potencial para a saúde humana, decorrente da utilização de 
determinadas substâncias nos produtos cosméticos, que deva ser tratado a nível 
comunitário, a Comissão pode, após consulta do CCSC, alterar em conformidade os 
anexos II a VI. 
 

Essas medidas, que têm por objeto alterar elementos não essenciais do referido 
regulamento, são aprovadas pelo procedimento de regulamentação com controlo a que 
se refere o n.º 3 do artigo 32.º. Por imperativos de urgência, a Comissão pode recorrer 
ao procedimento de urgência previsto no n.º 4 do artigo 32.º. 
 
A respeito da alteração dos anexos do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, considero 
oportuno recordar: 
 

Anexo I Relatório de segurança do produto cosmético 

Anexo II Lista das substâncias proibidas nos produtos cosméticos 

Anexo III Lista das substâncias que os produtos cosméticos não podem conter 
fora das restrições previstas 

Anexo IV Lista dos corantes autorizados nos produtos cosméticos 

Anexo V Lista dos conservantes autorizados nos produtos cosméticos 

Anexo VI Lista dos filtros para radiações ultravioletas autorizados nos produtos 
cosméticos 

Anexo VII Símbolos a utilizar nas embalagens/recipientes 

Anexo VIII Lista de métodos validados alternativos à experimentação animal 
 

 

Tabela 6 – Anexos do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 
 
Para efeitos da sua adaptação ao progresso técnico e científico, a Comissão pode, após 
consulta do CCSC, alterar os anexos III a VI e VIII.  
 

Essas medidas, que têm por objeto alterar elementos não essenciais do referido 
regulamento, são aprovadas pelo procedimento de regulamentação com controlo a que 
se refere o n.º 3 do artigo 32.º.  
 
Sempre que se afigure necessário, a fim de garantir a segurança dos produtos 
cosméticos colocados no mercado, a Comissão pode, após consulta do CCSC, alterar o 
anexo I. 
 

Essas medidas, que têm por objeto alterar elementos não essenciais do presente 
regulamento, são aprovadas pelo procedimento de regulamentação com controlo a que 
se refere o n.º 3 do artigo 32.º. 
 
Os exemplos que se seguem pretendem ilustrar a forma como a informação de 
segurança, obtida a partir dos dados de cosmetovigilância e de outros dados científicos 
atualizados, resulta na aplicação de medidas restritivas, tais como, a proibição, a 
limitação da concentração ou outro tipo em restrições aplicáveis ao uso de 
determinadas substâncias em produtos cosméticos. 
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7.1. Substâncias de coloração capilar (19) 
 
Os riscos potenciais da utilização de corantes capilares têm constituído motivo de 
preocupação há vários anos, tendo havido alguns pareceres a recomendar à Comissão 
que tomasse medidas adicionais para controlar a utilização das substâncias de coloração 
capilar. Tendo em conta os referidos pareceres, a Comissão chegou a acordo com os 
Estados-Membros e as partes interessadas sobre uma estratégia geral para 
regulamentar as substâncias que entram na composição dos produtos de coloração 
capilar, ao abrigo da qual se solicitou à indústria que apresentasse cadernos técnicos 
com dados científicos atualizados sobre a segurança de substâncias de coloração capilar, 
para que fosse efetuada uma avaliação dos riscos. 
 
O CCSC avaliou a segurança de determinadas substâncias para as quais a indústria tinha 
apresentado cadernos técnicos atualizados. No tocante à avaliação de eventuais riscos 
para a saúde dos consumidores, decorrentes de produtos de reação formados por 
substâncias de coloração capilar oxidantes durante o processo de coloração capilar, com 
base nos dados já disponíveis, o CCSC, no seu parecer de 21 de setembro de 2010, não 
identificou qualquer motivo de preocupação importante relativamente à 
genotoxicidade e carcinogenicidade dos corantes capilares e dos respetivos produtos 
de reação atualmente utilizados na União Europeia. Para garantir a segurança dos 
produtos de coloração capilar para a saúde humana, foram estabelecidas as 
concentrações máximas de 10 substâncias de coloração capilar avaliadas, tendo em 
conta os pareceres finais emitidos pelo CCSC relativamente à respetiva segurança. Pelo 
facto de o nível de risco ser diferente quando os produtos cosméticos são aplicados no 
cabelo e nas pestanas, revelou-se ainda necessária uma avaliação de segurança 
específica no que se refere à aplicação de substâncias de coloração capilar em pestanas. 
 
No seu parecer de 25 de março de 2015 sobre as substâncias de coloração capilar 
oxidantes e peróxido de hidrogénio utilizados em produtos de coloração de pestanas, o 
CCSC concluía que as substâncias de coloração capilar oxidantes Toluene-2,5-Diamine, 
p-Aminophenol, 2-Methylresorcinol, Tetraaminopyrimidine Sulfate, Hydroxyethyl-p-
Phenylenediamine Sulfate e 2-Amino-3-Hydroxypyridine, enumeradas no anexo III do 
Regulamento (CE) n.º 1223/2009 e consideradas seguras para utilização em produtos de 
coloração capilar, poderiam ser utilizadas com segurança por profissionais nos 
produtos destinados à coloração de pestanas. Com base na avaliação científica 
daquelas substâncias, a sua utilização deve ser permitida em produtos destinados à 
coloração de pestanas. Todavia, para evitar qualquer risco relacionado com a 
autoaplicação de produtos destinados à coloração das pestanas pelos consumidores, 
esses produtos apenas devem ser autorizados para utilização profissional. A fim de 
permitir que os profissionais informem os consumidores acerca dos possíveis efeitos 
adversos da aplicação de produtos destinados à coloração das pestanas e de diminuir o 
risco de sensibilização cutânea àqueles produtos, os respetivos rótulos devem ostentar 
advertências apropriadas. 
 
Tendo em conta o exposto, foi publicado o Regulamento (UE) 2017/237 da Comissão, 
de 10 de fevereiro de 2017 (19), que altera o anexo III do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 
em conformidade. 
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7.2. Metilisotiazolinona (20, 21) 
 
A metilisotiazolinona (MI) estava inicialmente autorizada como conservante em 
produtos cosméticos, numa concentração máxima de 0,01 % peso/peso (100 ppm), 
conforme entrada 57 do anexo V do Regulamento (CE) n.º 1223/2009. 
 
Em 12 de dezembro de 2013, o CCSC adotou um parecer sobre a segurança da 
metilisotiazolinona (sensibilização, exclusivamente), no qual concluía que a 
concentração de 100 ppm de metilisotiazolinona em produtos cosméticos não era 
segura para o consumidor. Em particular, e no que se refere à indução ou à eliciação de 
alergias por contacto, não estavam devidamente demonstradas concentrações seguras 
de metilisotiazolinona para os produtos não enxaguados (incluindo «toalhetes 
húmidos»). 
 
Tendo em conta o parecer acima referido e o aumento da incidência de alergias 
provocadas pela metilisotiazolinona, esta substância passou a ser proibida em 
produtos não enxaguados, desde 12 de fevereiro de 2017. 
 
A metilisotiazolinona passou assim a estar apenas autorizada como conservante em 
produtos enxaguados, numa concentração máxima de 0,01 % peso/peso (100 ppm), 
conforme entrada 57 do anexo V do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, com a alteração 
introduzida pelo Regulamento (UE) 2016/1198 da Comissão, de 22 de julho de 2016 
(20). 
 
Em 15 de dezembro de 2015, o CCSC adotou um novo parecer sobre a segurança da 
metilisotiazolinona, no qual concluía que, para os produtos enxaguados, a concentração 
máxima de 0,0015 % (15 ppm) de metilisotiazolinona era segura para o consumidor, no 
que se refere à indução de alergias por contacto. 
 
Tendo em conta este novo parecer e a necessidade de resolver o problema do aumento 
da incidência de alergias provocadas pela metilisotiazolinona, esta substância passou a 
ser objeto de maior restrição nos produtos enxaguados, desde 27 de abril de 2018.   
 
A metilisotiazolinona está assim atualmente autorizada como conservante em 
produtos enxaguados, numa concentração máxima de 0,0015 % peso/peso (15 ppm), 
conforme entrada 57 do anexo V do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, com a alteração 
introduzida pelo Regulamento (UE) 2017/1224 da Comissão, de 6 de julho de 2017 (21). 
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7.3. Óleo de amendoim / Proteínas de trigo hidrolisadas (22) 
 
Vários Estados-Membros indicaram problemas de segurança relacionados com a 
utilização de óleo de amendoim, seus extratos e seus derivados nos produtos 
cosméticos. Manifestou-se preocupação quanto ao facto de que a sensibilização ao 
amendoim possa ser induzida pela exposição cutânea ao óleo de amendoim através 
da utilização de produtos cosméticos.  
 

O CCSC reconheceu estas preocupações no seu parecer revisto de 23 de setembro de 
2014, no qual concluía não existirem dados suficientes para definir um nível seguro de 
exposição cutânea na população não sensibilizada. No entanto, tendo em conta os níveis 
seguros documentados, no que respeita à ingestão por via oral de proteínas de 
amendoim em indivíduos sensibilizados, e tendo em conta a capacidade da indústria 
para refinar óleo de amendoim para níveis de proteínas de 0,5 ppm ou inferiores, este 
valor pode ser aceite como a concentração máxima permitida no óleo de amendoim 
(refinado), seus extratos e seus derivados utilizados nos produtos cosméticos. 
 
Vários Estados-Membros assinalaram ainda problemas de segurança relacionados com 
os produtos cosméticos que contêm proteínas de trigo hidrolisadas. Foram 
comunicados alguns casos de urticária de contacto provocada por esses produtos 
cosméticos, seguida de choque anafilático após a ingestão de alimentos contendo 
proteínas de trigo. 
 

No seu parecer revisto de 22 de outubro de 2014, o CCSC considerou que a utilização de 
proteínas de trigo hidrolisadas em produtos cosméticos era segura para os 
consumidores, desde que a massa molecular média máxima dos péptidos nos 
hidrolisados seja de 3,5 kDa. 
 
À luz dos pareceres do CCSC, a utilização de produtos cosméticos que contêm óleo de 
amendoim, seus extratos e seus derivados, e a utilização de produtos cosméticos que 
contêm proteínas de trigo hidrolisadas apresentam um risco potencial para a saúde 
humana. 
 
A fim de garantir a segurança dos referidos produtos cosméticos para a saúde humana, 
o Regulamento (UE) 2017/2228 da Comissão, de 4 de dezembro de 2017 (22), que altera 
o anexo III do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, estabelece uma concentração máxima 
de 0,5 ppm para as proteínas de amendoim no óleo de amendoim, seus extratos e seus 
derivados utilizados nos produtos cosméticos e limita a massa molecular média dos 
péptidos nas proteínas de trigo hidrolisadas utilizadas em produtos cosméticos a um 
máximo de 3,5 kDa. 
 
A partir de 25 de dezembro de 2018 não poderão ser disponibilizados no mercado da 
União Europeia produtos cosméticos que não respeitem as proibições previstas no 
referido regulamento, sendo que a partir de 25 de setembro de 2018 não poderão ser 
colocados no mercado. 
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7.4. Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde / Atranol / Cloroatranol 

(23) 
 
No seu parecer de 26-27 de junho de 2012, o CCSC concluía que as substâncias 
hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC), atranol e cloroatranol não 
deveriam ser usadas nos produtos cosméticos, uma vez que se tratam dos alérgenos 
das fragrâncias responsáveis pelo maior número de casos de alergia de contacto nos 
últimos anos. Existindo um risco potencial para a saúde humana, estas 3 substâncias 
deveriam, consequentemente, ser proibidas nos produtos cosméticos. 
 
A substância hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC), regulamentada 
na entrada 79 do anexo III do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, onde está estabelecido 
que a sua presença deve ser indicada na lista de ingredientes quando a concentração 
exceder 0,001 % em produtos não enxaguados e 0,01 % em produtos enxaguados, 
passou a ser proibida nos produtos cosméticos. 
 
O atranol e o cloroatranol são componentes naturais dos extratos de musgo de carvalho 
(Evernia prunastri) e de musgo de árvore (Evernia Furfuracea), regulamentados nas 
entradas 91 e 92, respetivamente, do anexo III do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, 
passaram também a ser substâncias proibidas nos produtos cosméticos. 
 
A partir de 23 de agosto de 2021 não poderão ser disponibilizados no mercado da 
União Europeia produtos cosméticos que contenham qualquer uma das 3 substâncias 
proibidas pelo Regulamento (UE) 2017/1410 da Comissão, de 2 de agosto de 2017 (23), 
sendo que a partir de 23 de agosto de 2019 não poderão ser colocados no mercado. 
 
 
 
Importa referir que, nestas situações, está previsto que a indústria disponha de 
períodos de tempo razoáveis para se adaptar aos novos requisitos, efetuando os 
ajustamentos necessários nas formulações dos produtos, tendo em vista a sua 
colocação no mercado, e retirando do mercado os produtos não conformes. 
 
No que respeita à reformulação das fragrâncias, tratando-se de um procedimento 
excecionalmente complexo e moroso e tendo em conta as preocupações dos 
consumidores com a alteração das propriedades olfativas, o prazo dado à indústria para 
a adaptação dos produtos é mais longo do que o habitual. Isto é possível porque as 
manifestações de alergias de contacto às fragrâncias normalmente limitam-se à pele 
e os consumidores com alergia de contacto aos alérgenos das fragrâncias estão muitas 
vezes conscientes da sua intolerância cutânea aos produtos perfumados e podem, 
assim, evitá-los. 
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8. Conclusão e desafios para o futuro 
 
Ciente de que há ainda um caminho a percorrer, a oportunidade de conhecer as raízes 
da cosmetovigilância na União Europeia foi uma grande honra para mim. Ao elaborar o 
presente trabalho, tomei consciência dos desafios técnicos que têm vindo a ser 
ultrapassados com sucesso e que, por si só, tornaram já inquestionável a utilidade da 
cosmetovigilância, como ferramenta de fiscalização do mercado, ao contribuir para a 
proteção da saúde e para a segurança dos consumidores. 
 
Em 2006, já se pretendia estabelecer um sistema europeu de cosmetovigilância, que 
abrangesse as seguintes atividades: 
 

 Monitorização da ocorrência e avaliação do risco de efeitos indesejáveis 
causados por produtos cosméticos; 
 

 Notificação e registo de efeitos indesejáveis; 
 

 Determinação e tomada de medidas corretivas; 
 

 Realização de avaliações complementares ou estudos relacionados com a 
segurança do uso de produtos cosméticos; 
 

 Identificação de produtos cosméticos e/ou ingredientes que possam representar 
um risco para a saúde dos consumidores. 

 
Em 2013, foi introduzida a obrigatoriedade de comunicação imediata dos EIG, pela 
pessoa responsável e pelo distribuidor, à autoridade competente do Estado-Membro 
onde este ocorreu, e de transmissão imediata, pela referida autoridade competente, às 
autoridades competentes dos demais Estados-Membros via ICSMS. 
 
Em 2015, tinham sido já publicados documentos orientadores para a comunicação de 
EIG, formulários de notificação e de transmissão de EIG e um método especificamente 
concebido para proceder à avaliação da causalidade dos EI associados aos produtos 
cosméticos. 
 
Ainda que os EIG sejam a ponta do iceberg de todos os EI associados aos produtos 
cosméticos, decorridos 5 anos desde a implementação deste sistema de comunicação 
dos EIG na União Europeia, e tendo em conta a experiência acumulada pelas autoridades 
competentes na monitorização e na avaliação do risco dos casos notificados, era 
emergente tratar esses dados estatisticamente. 
 
Os sinais de segurança detetados, resultantes de um aumento do número de casos 
associados a uma determinada marca, a uma determinada linha, a um determinado 
produto ou uma determinada categoria de produtos, demonstraram já que o sistema 
de cosmetovigilância implementado é capaz de identificar produtos que têm o 
potencial de causar riscos à saúde, mesmo que pareçam estar em conformidade com os 
requisitos legais, permitindo assim impedir ou minimizar a ocorrência de EIG. 
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Se o próximo passo neste caminho a percorrer é identificar a substância ou a mistura 
de substâncias que têm o potencial de causar EI, então há que criar novos laços e 
reforçar os laços de cooperação existentes entre as partes interessadas. 
 
Os utilizadores finais (consumidores e profissionais do setor) são o primeiro 
elemento-chave neste sistema de cosmetovigilância, porque a sua atitude e o seu 
comportamento condicionarão a qualidade e a quantidade dos casos de EIG notificados. 
 
Neste sentido, os consumidores (pessoas singulares e associações) devem ser 
informados sobre a existência deste sistema e encorajados a notificar os EIG. Consoante 
o caso, eles devem ser orientados a manter o produto cosmético suspeito consigo, a 
solicitar informações relevantes à pessoa responsável ou ao distribuidor, a contactar um 
profissional de saúde (médico, farmacêutico ou enfermeiro) e/ou a autoridade 
competente. 
 
Também os utilizadores profissionais (cabeleireiros e esteticistas) devem ser 
informados sobre a existência deste sistema, encorajados a notificar os EIG e 
sensibilizados para os cuidados especiais a tomar em relação aos produtos cosméticos 
para utilização profissional. 
 
Os profissionais de saúde (dermatologistas, alergologistas, dentistas, outros médicos, 
farmacêuticos e enfermeiros) devem ser informados sobre a existência deste sistema e 
encorajados a reconhecer o dever de notificação de suspeitas de EIG associados à 
utilização de produtos cosméticos com o mesmo compromisso ético com que 
reconhecem hoje a notificação de suspeitas de reações adversas a medicamentos. 
 
Os alergologistas e os dermatologistas, em particular, os que se dedicam ao estudo das 
dermatites de contacto devem ser envolvidos quanto antes pois, sendo os profissionais 
de saúde melhor habilitados à realização dos patch tests e à confirmação do diagnóstico 
clínico, são o segundo elemento-chave para a identificação da substância ou da mistura 
de substâncias que têm o potencial de causar EI. 
 
À semelhança da afirmação que Kasia Petchel fazia em 2001 “The golden age of 
pharmacovigilance is yet to come”, eu acredito que a era de ouro da cosmetovigilância 
ainda está por vir.  
 
Mas isso só será possível se houver a cooperação prevista pelo sistema europeu de 
cosmetovigilância entre todas as partes interessadas: consumidores, utilizadores 
profissionais, distribuidores, pessoas responsáveis, profissionais de saúde (médicos, 
farmacêuticos, enfermeiros) e autoridades competentes. 
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9. Lista de siglas e acrónimos 
 

ACP | Associação de Cabeleireiros de Portugal 
AFP | Associação de Farmácias de Portugal 
AIC | Associação dos Industriais de Cosmética, Perfumaria e Higiene Corporal 
ANEP | Associação Nacional de Esteticismo Profissional 
ANF | Associação Nacional das Farmácias 
ANSM | Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé [FR] 
 

BPF | Boas Práticas de Fabrico 
BVL | Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit [DE] 
 

CCSC | Comité Científico da Segurança dos Consumidores  
CE | Comunidade Europeia 
CEE | Comunidade Económica Europeia (atualmente, CE) 
CESE | Comité Económico e Social Europeu 
CI | Colour Index 
CNPD | Comissão Nacional de Proteção de Dados 
CP | Carteira Profissional 
CPNP | Portal de Notificação de Produtos Cosméticos 
CPPME | Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas 
 

DECO | Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 
DPS | Direção de Produtos de Saúde 
 

EI | Efeito Indesejável 
EIG | Efeito Indesejável Grave 
EM | Estado-Membro 
 

FIP | Ficheiro de Informações sobre o Produto 
 

HICC | Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde 
 

ICSMS | Sistema de Informação e Comunicação na Área da Fiscalização do Mercado 
I&D | Investigação e Desenvolvimento 
INCI | Nomenclatura Internacional dos Ingredientes Cosméticos 
INCOS | Rede Intergovernamental de Informações de Produtos Cosméticos 
INFARMED | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 
ISO | International Organization for Standardization [EN] 
 

MI | Metilisotiazolinona 
 

OCDE | Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
OF | Ordem dos Farmacêuticos   
 

PME | Pequenas e Médias Empresas 
PPD | p-Fenilenodiamina 
PT | Portugal; língua portuguesa 
 

RAPEX | Sistema de alerta rápido europeu para produtos perigosos 
RGPD | Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
 

UE | União Europeia 
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