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NOTIFIQUE!
Os problemas relacionados
com produtos cosméticos
devem ser notificados à
ERIS através dos seguintes
contactos:

O desenvolvimento de um novo produto cosmético (PC) envolve
várias disciplinas científicas e áreas de especialização. Nesse
processo, a segurança dos PC é considerada uma peça-chave,
desde o design inicial ao produto acabado, para cada ingrediente,
cada embalagem e cada produto, tendo em conta a sua ampla
utilização.

262 64 10 / 57
262 49 70
cosmeticos@eris.cv
www.eris.cv

Restrições de ingredientes seguros para a composição dos PC e a
definição das respetivas margens de segurança, a par da avaliação
de todos os ingredientes no produto final e da exposição
cumulativa aos mesmos, constituem os principais aspetos do
processo de garantia da segurança de um produto cosmético.

www.eris.cv
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peritos na matéria e referências internacionais.
No tocante à verificação da conformidade de um
produto cosmético, inúmeras fontes de pesquisa
científicas são averiguadas para obter as
informações mais recentes e atualizadas sobre a
segurança dos ingredientes cosméticos. Essas
fontes incluem os pareceres de comités
científicos independentes, como é o caso do
Comité Científico para a Segurança dos
Consumidores (CCSC), mandatado pela Comissão
Europeia.
A literatura científica e as fontes governamentais,
incluindo as autoridades reguladoras e outras
bases de dados oficiais, constituem outras
relevantes fontes de informações e dados sobre
os ingredientes cosméticos.

Por outro lado, a determinação das condições de
utilização segura de um produto cosmético e a
sua vigilância pós-comercialização com a
monitorização da utilização pelos consumidores e
recolha de informações a longo prazo, são
importantes ferramentas para a garantia da segurança destes produtos.

Recentemente, a Comissão Europeia procedeu a
uma revisão ao Regulamento (CE) n.º 1223/2009
do parlamento europeu e do conselho, de 30 de
novembro, relativo aos produtos cosméticos,
especificamente no que diz respeito às
substâncias com propriedades desreguladoras do
sistema endócrino. A mesma concluiu que o
documento em causa, que serve de referência à
legislação nacional, fornece as ferramentas
adequadas para regulamentar o uso de
substâncias que apresentam um risco potencial
para a saúde humana, incluindo as que exibem
propriedades desreguladoras do sistema
endócrino.

A avaliação dos riscos relativos às substâncias
utilizadas como ingredientes
cosméticos
tem, igualmente, em
consideração a avaliação da exposição de
determinados grupos
vulneráveis, como as
crianças e as grávidas,
facto importante, uma
vez que os PC são produtos de consumo utilizados diariamente, independentemente da
OPERADOR,
faixa etária.
Existem, ainda, regras
específicas aplicáveis à
utilização em PC de
substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou
tóxicas para a reprodução (CMR), tendo em
conta pareceres de

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define
um desregulador endócrino (DE) como “uma
substância ou mistura exógena que altera uma ou
várias funções do sistema endócrino e tem,
consequentemente, efeitos adversos para a
saúde de um organismo intacto, da sua
descendência ou (sub) populações”.

Todos os responsáveis
pela colocação de
produtos cosméticos
mercado nacional são
obrigados a garantir
previamente a
segurança dos
mesmos.

ReguladorERIS

Assim, os DE são substâncias químicas que
afetam o sistema hormonal dos seres humanos e
dos animais e possuem três características
cumulativas: uma função hormonal, um efeito

2

Nº 02, ABR - JUN | 2021

REGULAÇÃO FARMACÊUTICA

adverso, e um nexo de causalidade entre ambos.
A principal característica, em comparação com
outros produtos químicos, é que para além dos
efeitos, é também avaliado o seu modo de ação.
No que diz respeito ao quadro legal nacional, este
não tem disposições específicas sobre os DE,
impondo, no entanto, alguns requisitos com vista
a assegurar um elevado nível de proteção da
saúde humana, ao estabelecer um sistema de
restrições e proibições em matéria de utilização
de determinadas substâncias nos PC. Assim, os
ingredientes identificados como tendo potencial
risco para a saúde humana podem ser proibidos
ou sujeitos a restrições de natureza variada
quando utilizados nos produtos cosméticos.

Por conseguinte, as substâncias utilizadas em PC
e identificadas como DE são atualmente objeto
da avaliação geral de segurança e tratadas como
substâncias que suscitam preocupação em
termos de saúde humana, sendo objeto de uma
ação regulamentar caso a caso, com base nos
requisitos gerais da legislação que visam garantir
a segurança dos produtos.

A nível internacional, autoridades na matéria
(CCSC e EFSA - Autoridade Europeia para a
Segurança Alimentar) concordam que os DE,
“podem […] ser tratados como a maior parte das
outras substâncias que suscitam preocupação em
termos de saúde humana e do ambiente, ou seja,
ser objeto de uma avaliação de risco e não
apenas de uma avaliação do perigo”.

Das sete substâncias cosméticas identificadas
como tendo potencialmente propriedades desreguladoras do sistema endócrino e das três
relativamente às quais os resultados foram
inconclusivos, metade já são proibidas ou
deverão ser proibidas enquanto substâncias CMR.

A EFSA também concluiu que “os níveis de
preocupação
não
são
exclusivamente
determinados pela avaliação dos riscos, mas
também em função dos objetivos de proteção
estabelecidos no âmbito da gestão do risco”.

Efetivamente, diversos ingredientes cosméticos
suspeitos de terem propriedades desreguladoras
do sistema endócrino foram e têm sido, ao longo
do tempo, avaliados por peritos acreditados e
comités científicos independentes. Entre os
exemplos de ingredientes alvo de pareceres
científicos nesse sentido estão:

Um dos tópicos mais
discutidos na avaliação de
risco para a saúde humana
devido à toxicidade endócrina é a possibilidade de ocorrência de efeitos em dose baixa (low dose
effects) causados por desreguladores
endócrinos em vários tipos de produtos.

PARABENOS

O Propylparaben, por exemplo, considerando as
preocupações relacionadas com as propriedades
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potencialmente desreguladoras do sistema
endócrino, foi considerado seguro quando
utilizado como conservante em produtos
cosméticos até uma concentração máxima de
0,14% (Opinion on Propylparaben, SCCS/1623/20
- 30-31 March 2021).

sprays de bomba (Opinion on Benzophenone-3,
SCCS/1625/20, 30-31 March).

OCTOCRILENO

BENZOFENONAS

Com base numa avaliação de segurança, concluise que o Octocrylene é seguro como filtro para
radiação ultravioleta (UV) em concentrações de
até 10% em produtos cosméticos quando usado
individualmente. Também é considerado seguro
para o uso combinado de protetor solar/loção,
protetor solar em spray, creme para o rosto,
creme para as mãos e batom na concentração de
até 10%.

O uso de Benzophenone-3 (BP-3) como filtro UV
até a concentração máxima de 6% em produtos
de proteção solar, seja na forma de creme
corporal, protetor solar em spray ou spray em
bomba, foi considerado não seguro para o consumidor.

No entanto, o uso de Octocrylene em spray de
filtro solar com propelente só é considerado
seguro quando a sua concentração não
ultrapassa os 9% no uso combinado com
produtos contendo 10% de Octocrylene (Opinion
on Octocrylene, SCCS/1627/21, 30-31 March
2021).

A concentração máxima considerada segura em
tais produtos foi de 2,2%, desde que não usados
adicionalmente para proteger a formulação.
Já em cremes para o rosto, cremes para as mãos
e batons foi considerado seguro. Por outro lado,
no que respeita à sua utilização em PC para
proteger a formulação cosmética, o uso de BP-3
até 0,5% foi considerado seguro para o
consumidor e nestes casos, os níveis de BP-3
usados como filtro UV não devem exceder 1,7%
em cremes corporais, sprays de propelente e

De realçar que um potencial desregulador
endócrino é uma substância ou mistura exógena,
caracterizada por possuir propriedades que
podem provocar desregulação endócrina num
organismo intacto ou numa (sub) população e,
devido à proibição de testes em animais para
ingredientes cosméticos, em vigor em vários
países desde 2013, é extremamente difícil
diferenciar entre um potencial DE e um efetivo
desregulador endócrino, se a substância for de
uso exclusivo em produto cosmético.
Tem sido ativo, nos últimos anos, o debate à volta
deste tema, abordado pela primeira vez por Theo
Colburn, farmacêutica e autora de "Our Stolen Future", que aponta os desreguladores endócrinos
como a principal causa de muitas observações da
vida selvagem e dos efeitos na saúde do sistema
endócrino humano.
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