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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

Diversos produtos de utilização diária têm na sua composição
aromas ou fragrâncias e alguns, por serem classificáveis como
cosméticos, são regulados pela Entidade Reguladora Independente
da Saúde (ERIS). São exemplos os champôs, géis de banho, cremes
de barbear, loções corporais, entre outros, que apresentam
pequenas concentrações de fragrâncias na sua composição.
Por outro lado, os perfumes (Eau de parfum) e as colónias (Eau de
Cologne) constituem os produtos fragrantes por excelência. Os
primeiros integram líquidos voláteis destilados de flores ou equivalentes preparados sinteticamente e, segundo a indústria, possuem
uma concentração de aromas que pode variar entre 15 a 25%, o
que proporciona uma capacidade de fixação muito alta. Assim, é
possível que a fragrância fique na pele por até 10 horas. Com uma
concentração aromática que pode variar entre 2 a 5% e fixação
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mos, pese embora, no caso das fragrâncias, os
ingredientes poderem ser listados simplesmente
como "Aroma" ou "Perfume", considerando a
proteção dos "segredos comerciais" e o facto das
fórmulas de fragrâncias serem misturas
complexas de diversos ingredientes químicos
naturais e sintéticos.
Constituem exceções a esta premissa as 26 (vinte
e seis) substâncias das fragrâncias reconhecidamente alergénicas, listadas no Anexo III ao
Regulamento (EC) n.º 1223/2009, de 30 de
novembro, relativo aos PC, individualmente pelo
nome, quando presentes em concentrações
superiores a 0,001% ou 0,01% em produtos sem
ou com enxague, respetivamente, sem prejuízo
da informação veiculada na rotulagem relativa à
Pessoa responsável e que permita o
esclarecimento de dúvidas em relação às
substâncias das fragrâncias não especificadas na
lista de ingredientes do produto cosmético.

máxima de 6 horas, as colónias ou águas de colónia, por seu turno, são produtos líquidos perfumados, tipicamente feitos de álcool e vários óleos
aromáticos, constituindo uma opção de produto
cosmético (PC) para melhorar o odor da pele.
Ainda dentro da categoria de perfumes incluemse as conhecidas Eau de Toilette, com cerca de 8
a 10% de fragrância, podendo permanecer ativa
por até 8 horas na
pele.
Assim, os ingredientes
das fragrâncias dos
produtos cosméticos
devem atender aos
mesmos requisitos de
segurança que outros
ingredientes cosméticos, isto é, devem ser
seguros para os consumidores quando usados de acordo com as
instruções do rótulo do
produto ou dentro do
razoavelmente previsível. O cumprimento da
obrigatoriedade legal
de um produto cosmético apresentar no seu
rótulo uma lista de ingredientes facilita a
identificação dos mes-

ASPETOS CLÍNICOS DA ALERGIA DE
CONTATO A INGREDIENTES DE
FRAGRÂNCIAS
As fragrâncias, a par de outras quatro classes de
substâncias, nomeadamente o latex, os conservantes, os corantes e os metais, constituem dos
alergenos mais comuns, podendo os seus
ingredientes específicos não serem identificados
no rótulo dos produtos cosméticos, por razões já
especificadas.

Em países de clima
tropical quente como
Cabo Verde, a
indústria dos perfumes
indica a Eau de
Toilette como sendo a
mais indicada para
perfumar a pele, tendo
em conta a sua
suavidade, mesmo
após ativação pelo
suor.
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O espetro de efeitos indesejáveis associados a
fragrâncias em perfumes e outros produtos
cosméticos perfumados varia desde a dermatite
alérgica de contato, irritação da pele, fotossensibilidade, urticária de contato e dermatite
pigmentada. A dermatite alérgica de contato, por
exemplo, depende principalmente da ativação de
células T específicas, através da chamada indução
(sensibilização), fase que inclui os eventos após o
contato inicial com o alergeno e dura entre 10
dias a várias semanas. Com a reexposição ao

2

Nº 04, OUT - DEZ | 2021

REGULAÇÃO FARMACÊUTICA

alergeno, ocorrem as manifestações clínicas da
fase seguinte que se desenvolvem em cerca de 1
a 2 dias.
As reações alérgicas provocadas por produtos
com fragrâncias podem variar em gravidade, mas
além da dermatite de contato, os ingredientes
das fragrâncias também podem afetar o sistema
respiratório por serem essencialmente vapores e
poderem ser inalados. Para indivíduos com
sensibilidade a certas fragrâncias, inalá-las pode
resultar em falta de ar, tosse, catarro, congestão
nasal, dor de cabeça, aperto no peito e respiração
ofegante.
Sabe-se que as doenças de pele, em geral, afetam
significativamente a qualidade de vida e isso também se aplica às alergias provocadas por
fragrâncias, sendo que a maioria dos estudos em
pacientes com dermatite atópica e eczema de
mão têm mau prognóstico, podendo levar a
restrições ocupacionais.

tomar cuidados especiais, 47,0% responderam
que muitas vezes se sentiram incomodados,
17,1% disseram que tiveram que solicitar licença
médica por causa das reações após utilização de
uma fragrância e 45,3% confessaram que, pelo
menos uma vez, sentiram que a alergia de
contato a fragrâncias condicionou significativamente sua vida diária.

Num estudo, onde foram questionados 117
pacientes recentemente diagnosticados com
alergia de contato a ingredientes de fragrâncias, a
maioria apresentava eczema facial ou na mão.
Questionados se a alergia a fragrâncias terá
afetado a sua qualidade de vida, 67,5%
responderam que muitas vezes tiveram que

Termos como "hipoalergénico", "sem fragrância"
ou "para pele sensível", são muitas vezes usados
pelos fabricantes como alegações em produtos
cosméticos,
numa
tentativa
de
atrair
consumidores, sob a promessa de uma menor
probabilidade de ocorrência de efeitos
indesejáveis.
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No entanto, a nível nacional, não existem bases
ou definições legais para suster tais alegações,
não havendo estudos comparativos sobre
possíveis efeitos de produtos com e sem tais
alegações.

designadamente alergia de contacto. O número
de casos de alergia ao HICC documentados na
última década é excecionalmente alto e a
exposição continuada a este ingrediente por
parte do consumidor não é considerada segura.

A eliminação ou redução da indução da alergia de
contato - prevenção primária, que, quando
ocorre, é para toda a vida e a eliminação ou
redução das reações da fase seguinte para os
indivíduos já sensibilizados são as principais
estratégias para garantir a utilização segura das
fragrâncias.

Para além da verificação prévia da sua
conformidade e da conscientização dos
consumidores sobre a importância da escolha
acertada de cosméticos, a ERIS faz a gestão de
todas as notificações de efeitos indesejáveis
associados a estes produtos, com emissão de
conclusões e recomendações sobre uma possível
associação causal e determinação de medidas de
segurança, quando aplicáveis.

O PAPEL DA ERIS

Determinados ingredientes cosméticos, incluindo
alguns componentes das fórmulas de fragrâncias,
podem provocar alergias ou suscetibilidades a
algumas pessoas, mesmo que sejam seguros para
a maioria. Neste sentido, os consumidores com
histórico de alergias devem escolher produtos
cosméticos sem fragrâncias ou verificar a lista de
ingredientes, no sentido de identificar
ingredientes potencialmente alergénicos.

Em relação à supervisão do mercado de produtos
cosméticos com fragrâncias, a ERIS, tendo em
conta o seu papel regulador de todo o ciclo de
vida dos cosméticos, atua na verificação da
conformidade dos produtos, com ênfase nos
ingredientes que o constituem.
Um exemplo disso são os indeferimentos aos
pedidos de registo de produtos cosméticos
contendo a substância Hydroxyisohexyl 3Cyclohexene Carboxaldehyde (HICC), causa de
mais de 1500 relatos de alergias publicados na
literatura científica e que corroboraram a sua
proibição de utilização em produtos cosméticos,
por ser considerado causa de doença,

Caso suspeite de um efeito indesejável associado
à utilização de um produto cosmético, notifique,
preenchendo o Formulário de notificação de
efeitos indesejáveis e problemas de qualidade
associados aos produtos cosméticos disponível no
sítio eletrónico da ERIS, e enviando o mesmo para
o correio eletrónico: cosmeticos@eris.cv.

As fragrâncias constituíram
os primeiros cosméticos
usados pelos humanos.
Os egípcios usavam bálsamos
perfumados, mirra e olíbanos como parte dos
rituais e das cerimónias religiosas.
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