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

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

Em Cabo Verde, por imposição da legislação, a rotulagem dos
produtos cosméticos (PC) colocados no mercado deve apresentar
informação sobre a validade, ou seja, o tempo estipulado pelo
fabricante durante o qual se garante a utilização segura de um
produto em boas condições.
A informação sobre o prazo de validade permite ao consumidor
saber até quando o produto pode ser usado mantendo as suas
propriedades iniciais e sem causar danos. A validade consta da
rotulagem de um PC através de duas modalidades possíveis,
conforme a durabilidade mínima do produto seja maior ou menor
do que 30 meses (2 anos e meio), que é a referência em termos de
vida útil de um PC estabelecida na lei.

www.eris.cv
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É o caso de:


Produtos em frascos selados (aerossóis pressurizados) – por exemplo: desodorizantes em
spray;



Perfumes com elevado teor de álcool;



Cosméticos em embalagens de uso único - por
exemplo: toalhitas em pacotes individuais.

A conservação de um PC fechado, que ainda não
foi exposto à ação do meio, é diferente da de um
produto que já foi aberto e utilizado, daí a
indicação do PAO.
Uma vez que a maioria dos PC tem uma
durabilidade mínima superior a 30 meses, é mais
raro encontrar no mercado produtos que
indiquem uma data precisa até à qual podem ser
utilizados, sendo bastante mais frequente a
presença do símbolo do boião aberto.

DETERMINAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
Ao longo do processo de desenvolvimento de um
PC, o fabricante realiza testes que simulam as
condições de uso do produto e permitem prever
o comportamento da formulação durante a fase
de mercado – ensaios de estabilidade.

Alguns produtos, por terem características ou
propriedades que não representam um risco de
deterioração, ou por serem produtos que não se
abrem, por vezes não indicam a validade na
rotulagem.

Os procedimentos implicam sujeitar o PC a
determinadas circunstâncias que provocam ou

PC com durabilidade mínima inferior a 30 meses

PC com durabilidade mínima superior a 30 meses

Devem apresentar DATA precedida do símbolo da
ampulheta ou das expressões “prazo de validade”
ou “a utilizar de preferência antes de…”, composta
por dia/mês/ano ou por mês/ano.

Devem apresentar PERÍODO APÓS ABERTURA (PAO)
indicado pelo símbolo do boião aberto, seguido do
período temporal de utilização composto por meses e/ou anos.

Nota: A validade expira no último dia do mês indicado. Por
exemplo, se a validade for 11/2021, o produto pode ser usado
até o dia 30 de novembro de 2021.

Nota: É utilizado o símbolo de um pote aberto com um número
seguido da letra M (referente a meses). Por exemplo, 6M significa que o produto pode ser usado durante 6 meses após ser
sido aberto.
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aceleram o aparecimento de alterações,
antecipando eventuais problemas da formulação
ou do acondicionamento, sendo, portanto, um
método preditivo. Embora os resultados não
sejam absolutos e dependam também dos
critérios de aprovação do fabricante, os dados
permitem prever, com sucesso, durante quantos
dias, meses ou anos o produto mantém as
propriedades de quando era “novo”.
Durante esses testes, são considerados vários
fatores determinantes para a validade de um PC:


as condições de fabrico;



o sistema conservante (para evitar o
crescimento de microrganismos no produto);



a presença de água (quanto mais água na
composição, maior a probabilidade de
contaminação);







Um PC dentro do prazo de validade é um produto
estável do ponto de vista físico-químico,
microbiológico ou toxicológico.

IMPORTÂNCIA DE OS PC TEREM UM
PRAZO DE VALIDADE

a origem das matérias-primas e a sua capacidade
de
conservação;
o tipo de embalagem e a probabilidade de contaminação externa (por
exemplo: o modelo
de
pote,
que
permite
maior
contato com o
meio externo, geralmente implica
um período de
utilização mais curto);
as condições de armazenamento, o
modo de uso e os
hábitos do consumidor.

Com o passar do tempo, é normal que aumente o
risco de oxidação e de contaminação de qualquer
tipo de produto, pelo que a definição de um
prazo de validade permite antecipar 2
fenómenos:


Perda gradativa de efetividade - as
concentrações
dos
ingredientes
responsáveis pela função do produto vão
diminuindo (por exemplo: filtros UV),
levando à perda das propriedades iniciais e,
consequentemente, do desempenho.



Desenvolvimento de intolerância ao produto
– com a diminuição da eficácia de alguns
ingredientes (por exemplo: conservantes) e
alterações na formulação, o produto pode
passar a ser uma fonte de contaminação e
provocar efeitos indesejáveis.

OPERADOR,
As informações sobre
a validade dos PC
devem estar presentes
tanto nas embalagens
primárias como nas
embalagens
secundárias dos
produtos em carateres
indeléveis, facilmente
legíveis e visíveis.

A informação sobre o prazo de validade é importante para que o consumidor se mantenha atento
e consciente de que, ultrapassado esse tempo, o
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desempenho do produto deixa de ser o esperado
e a sua utilização pode comprometer a saúde.
Por outro lado, a validade funciona como uma
“garantia” dada pelo fabricante de que o
produto, durante esse período e desde que
devidamente conservado, se mantém em boas
condições, responde às expetativas do
consumidor e é seguro para utilização em
condições normais ou razoavelmente previsíveis.

Contaminação
bactérias);



Alterações na consistência ou na cor;



Odor diferente.

microbiana

(fungos/

Ainda que não se notem alterações e o produto
pareça estar bom, um PC fora de prazo pode
sensibilizar a pele,
causando comichão,
vermelhidão, descamação,
manchas,
entre outros efeitos
indesejáveis.
Nos
casos mais graves, pode
desencadear
queimaduras ou outros problemas que
exijam
tratamento
com medicamentos
CONSUMIDOR,
ou até hospitalização.

Um PC dentro do prazo de validade é um produto
estável do ponto de vista físico-químico,
microbiológico ou toxicológico.

RISCOS DE UTILIZAR UM PC FORA DE
PRAZO
Com o prazo de validade expirado, a qualidade e
a segurança de um PC não estão asseguradas. Por
vezes um PC expirado pode apresentar, de modo
percetível:

Uma forma de controlar o
período após abertura
(PAO) de um PC é
escrever diretamente na
embalagem do produto o
mês e o ano em que o
abriu pela primeira vez.

Os
protetores
solares
costumam ter um período
após abertura (PAO) de 12
meses.
Ainda que aparentemente nada tenha
mudado, não se recomenda reutilizar um
protetor que sobrou do ano anterior uma vez
que o Fator de Proteção Solar (FPS) diminui
consideravelmente de um ano para outro. A
exposição ao Sol e ao calor intenso fazem
com que os filtros UV deixem de ser tão
eficazes contra a radiação solar, aumentando
o risco de ocorrência de queimaduras e
manchas, bem como de cancro de pele, já
que os raios UVA e UVB penetram mais
rapidamente nas camadas profundas da
derme.
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Para além do risco de
contaminação microbiana, os ingredientes
de um PC expirado
podem, com o tempo,
sofrer
alterações
químicas ou reagir entre si originando substâncias tóxicas que
põem também em

risco o meio ambiente.
Em suma… Os PC não duram indefinidamente. A
sua validade deve constar da rotulagem e a
mesma deve ser respeitada.

Fique atento e cuide da sua saúde!
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