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1. Introdução 

Esta dissertação destina-se a servir de base à Candidatura ao Título de Especialista em 

Assuntos Regulamentares da Ordem dos Farmacêuticos. 

As actividades na área dos Assuntos Regulamentares são extensas e muito abrangentes, 

englobando medicamentos, produtos cosméticos e de higiene corporal, dispositivos médicos, 

suplementos alimentares, etc…. 

Apesar de ter iniciado o meu percurso profissional na área específica dos medicamentos, 

desde cedo me interessei pela área dos produtos cosméticos e de higiene corporal, sendo 

nesta que desenvolvo a maior parte do meu trabalho atualmente. 

Por esse motivo, e por ser uma área que me é particularmente cara, neste documento 

descreverei os procedimentos regulamentares que estão envolvidos na colocação e 

manutenção no mercado português dos produtos cosméticos e de higiene corporal, 

nomeadamente a documentação técnica, o procedimento de notificação, os requisitos de 

rotulagem e publicidade, as alegações de saúde, a cosmetovigilância, entre outros. 

 

 

2. Definições/Terminologia utilizada 

Apresentam-se em seguida algumas definições retiradas da legislação em vigor, que serão 

empregues ao longo da dissertação, algumas das quais serão detalhadas nos pontos seguintes:  

Produto cosmético: qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspecto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais. 

Produto cosmético terminado: o produto cosmético na sua formulação final, tal como é 

colocado no mercado. 

Ingrediente cosmético: qualquer substância química ou mistura de origem sintética ou natural 

que entre na composição de um produto cosmético, com excepção de compostos odoríficos e 

aromáticos. 

Rotulagem: o conjunto de menções e indicações, incluindo imagens ou marcas de fabrico e de 

comércio, que se referem ao produto e figuram em rótulo, etiqueta, cinta, gargantilha ou em 

folheto informativo. 

Data de fabrico: a data em que terminou o fabrico e o produto se tornou produto cosmético 

pronto a ser usado. 
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Data de durabilidade mínima: a data até à qual o produto cosmético conserva as suas funções 

iniciais em condições apropriadas de conservação e utilização. 

Período de validade: o tempo decorrido entre a data de fabrico e a data de durabilidade 

mínima. 

Período após abertura (PAO - Period After Opening): o período durante o qual o produto 

cosmético, depois de aberto, pode ser utilizado sem causar dano ao consumidor. 

Lote de fabrico: a quantidade de produto que possui propriedades ou características comuns, 

que é fabricado e acondicionado em condições uniformes e cuja identificação é assegurada por 

codificação apropriada. 

Recipiente: o elemento que contém o produto cosmético e que com este está em contacto 

directo. 

Embalagem exterior: a caixa ou qualquer outro invólucro que contém e protege o recipiente. 

Folheto informativo: a informação escrita que se destina ao utilizador e que acompanha o 

produto cosmético, contendo informações complementares e instruções de uso. 

Alegação: qualquer mensagem ou representação, não obrigatória nos termos da legislação 

comunitária ou nacional, incluindo qualquer representação pictórica, gráfica ou simbólica, seja 

qual for a forma que assuma, que declare, sugira ou implique que um produto cosmético e de 

higiene corporal possui características particulares.  

Fabricante: uma pessoa singular ou colectiva que fabrique um produto cosmético ou o mande 

projectar ou fabricar, e que o comercialize em seu nome ou sob a sua marca. 

Pessoa Responsável: entidade à qual é imputada a responsabilidade por tudo o que diga 

respeito ao produto cosmético dentro da UE. Pode ser o Fabricante, o Importador, caso a 

origem do produto seja externa à UE, o Distribuidor, caso este altere a rotulagem do produto 

(exclui a tradução) ou o mandatário, devidamente autorizado pelo Fabricante, para o efeito. 

Distribuidor: pessoa singular ou colectiva que faça parte do circuito comercial, distinta do 

fabricante ou do importador, que disponibilize um produto cosmético no mercado 

comunitário. 
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3. Enquadramento regulamentar 

Os produtos cosméticos são regulados pelo Regulamento (CE) nº 1223/2009 de 30 de 

Novembro, pelo Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro, alterado pelos Decreto-Lei nº 

115/2009, de 18 de Maio, Decreto-Lei nº 113/2010, de 21 de Outubro, Decreto-Lei nº 

63/2012, de 15 de março e Decreto-Lei nº 245/2012, de 09 de Novembro. 

Para além da legislação referida, algumas associações como a Cosmetics Europe - The Personal 

Care Association (COLIPA), têm sido responsáveis pela publicação de importantes normas 

orientadoras, das quais podemos destacar as seguintes: 

� “Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products”,  

� “Guidelines for the Safety Assessment of a Cosmetic Product”, 

� “Guidelines on Product Information File (PIF) Requirement”, 

� “Compliance with regulation 1223/2009 on cosmetic products roles responsibilities along 

the supply chain, a practical guide”, 

� “Guidelines on Cosmetic Product Labelling”, 

� “Method for in vitro Determination of UVA protection”, 

� “Guidelines on the Management of Undesirable Event Reports”. 

Estas e outras normas encontram-se acessíveis no website daquela associação (ver referências 

consultadas). 

 

 

4. Mercado dos produtos cosméticos em Portugal 

 

Os produtos cosméticos fazem parte do nosso quotidiano, de uma forma da qual quase nem 

nos apercebemos. Desde o gel de duche usado no banho matinal, até à pasta de dentes ou ao 

sabonete com que lavamos as mãos várias vezes por dia, todos estes produtos são cosméticos 

e fazem parte de um mercado vastíssimo. 

A distribuição dos produtos cosméticos é realizada maioritariamente através dos canais 

farmácia, grandes superfícies e parafarmácias/espaços saúde. No entanto, existem alguns 

produtos cosméticos de uso exclusivo em consultório médico que são vendidos apenas 

directamente aos profissionais de saúde, nomeadamente os peelings químicos e outros 

produtos cosméticos acessórios a técnicas dermatológicas, como o laser, o IPL, a 

microdermoabrasão, etc. 

 

No primeiro quadrimestre de 2013, o mercado dos produtos cosméticos teve uma quebra de 

3,1% relativamente ao mesmo período do ano anterior. O MAT de Abril de 2013 revela um 

valor total de mercado de 100.862.869 €, indicando uma quebra de 0,81% em relação ao 

período homólogo anterior. No entanto, e relativamente a Abril de 2012, verifica-se um 

crescimento em valor de cerca de 21%. 
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No que diz respeito às diferentes áreas terapêuticas, apresenta

referente às mais relevantes e

 

Fonte: HMR (Abril 2013) 
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No que diz respeito às diferentes áreas terapêuticas, apresenta-se em seguida um grá

mais relevantes em termos de valor global dentro do mercado: 

Da análise do gráfico anterior, podemos depreender que a área cujo valor apresenta maior 

no mercado nacional actualmente é a área do anti-envelhecimento

implicações desta realidade nas conclusões deste trabalho. 

Elaboração do Ficheiro de Informações sobre o Produto Cosmético 

O ficheiro de informações sobre o produto (PIF) consiste num dossier com informação técnica

produto cosmético. Este dossier é obrigatório para todos os produtos cosméticos 

na União Europeia, sendo elaborado e mantido actualizado 

no idioma do Estado-Membro em que se encontra, ou em inglês. Deve 

no endereço UE inscrito na rotulagem, em formato eletrónico ou outro

que permita ser rapidamente disponibilizado às Autoridades Competentes, 

Este documento deve ser mantido durante pelo menos 10 anos após o último lote 

colocado no mercado. 

MAT (Abril 2013)
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se em seguida um gráfico 

 

que a área cujo valor apresenta maior 

nvelhecimento. Analisarei as 

informação técnica 

produtos cosméticos 

actualizado pela Pessoa 

ou em inglês. Deve 

formato eletrónico ou outro 

que permita ser rapidamente disponibilizado às Autoridades Competentes, se e quando 

mo lote do produto 



Candidatura ao Título de Especialista em Assuntos Regulamentares 

Ordem dos Farmacêuticos 

 

Ana Luísa Raimundo dos Santos - Carteira Profissional nº 12970 Página 7 

Junho 2013 

 

 

As informações contidas no PIF devem ser organizadas de acordo com a seguinte estrutura: 

1) Descrição do Produto Cosmético e Categoria em que se insere 

Esta secção serve como introdução ao dossier, através de uma caracterização sucinta do 

produto cosmético assim como atribuição de responsabilidades. Assim, pode dividir-se em: 

 

Dados Administrativos: 

� Dados da Pessoa Responsável (nome, endereço e pessoa de contacto); 

� Fluxograma (Fabrico, Rotulagem, Libertação de Lotes e Distribuição). 

 

Dados Cosmético-Farmacêuticos: 

� Categoria do Produto Cosmético (de acordo com o Regulamento EU 1223/2009); 

� Forma Galénica e Apresentações; 

� Características e Indicações; 

� Instruções de Utilização; 

� Precauções / Advertências e Restrições de Utilização. 

 

2) Relatório de Segurança do Produto Cosmético 

Esta secção constitui a parte mais importante do PIF, já que contém toda a informação que 

permitirá estabelecer um perfil de segurança mais detalhado do produto cosmético, reduzindo 

os riscos de ocorrência de eventuais efeitos indesejáveis. A informação aqui contida pode ser 

obtida através dos fornecedores das matérias-primas e do fabricante do produto cosmético 

terminado ou ainda recorrendo a entidades externas que realizam os testes necessários a uma 

avaliação de segurança abrangente. 

 

Divide-se em duas partes: 

 

Parte A: Informação sobre a Segurança do Produto Cosmético 

Esta secção inclui uma caracterização detalhada do produto cosmético, das matérias-primas 

usadas no seu fabrico e dos materiais de acondicionamento. Geralmente inclui as seguintes 

informações: 

 

PRODUTO COSMÉTICO TERMINADO 

a. Composição Quantitativa e Qualitativa, em formato tabelar: 
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Exemplo: 

Ingredientes 
(INCI-EU) 

Nome Comercial /Fornecedor CAS % (p/p) Função 

Aqua - 7732-18-5 68,024532 Solvente 

Propylene 
Glycol 

LYONDELL 57-55-6 8,00 Amaciador cutâneo, Solvente 

… … … … … 

Total 100 
 

 

b. Características Físico-Químicas e Especificações microbiológicas: 

� Tabela de Especificações e Métodos analíticos; 

� Certificados Analíticos dos lotes do produto cosmético terminado (Anexo III); 

� Ficha de fabrico. 

 

c. Estabilidade: 

� Justificação do PAO: baseia-se geralmente na realização do “Challenge test”, que permite 

determinar a eficácia dos agentes conservantes contidos na formulação. 

� Período de Validade: baseia-se em dados de estabilidade obtidos em diferentes lotes do 

produto cosmético terminado, quando sujeito a diferentes condições de conservação. A 

metodologia utilizada varia consoante a forma farmacêutica, o fim a que se destina e o 

tamanho da embalagem. 

 

MATÉRIAS-PRIMAS 

Características Físico-Químicas e Especificações microbiológicas e toxicológicas: 

���� Fichas Técnicas e de Segurança (Anexo IV); 

���� Informação acerca de alergénios, CMRs, nanomateriais,... (Anexo V); 

���� Declaração de cumprimento com o Regulamento REACH (se aplicável) (Anexo VI). 

 

 

 

 



Candidatura ao Título de Especialista em Assuntos Regulamentares 

Ordem dos Farmacêuticos 

 

Ana Luísa Raimundo dos Santos - Carteira Profissional nº 12970 Página 9 

Junho 2013 

 

 

MATERIAIS DE EMBALAGEM 

Características Físico-Químicas e Especificações microbiológicas e toxicológicas: 

� Fichas Técnicas e de Segurança; 

� Impurezas, vestígios (prova da inevitabilidade técnica da presença de substâncias proibidas, 

se aplicável); 

� Teste de Compatibilidade com o produto cosmético. 

 

UTILIZAÇÃO NORMAL E RAZOAVELMENTE PREVISÍVEL DO PRODUTO COSMÉTICO 

Esta secção inclui as Instruções de Utilização, as Precauções / Advertências e as Restrições de 

Utilização (crianças com menos de 3 anos, idosos, membranas mucosas, pele lesionada, etc.). 

 

EXPOSIÇÃO AO PRODUTO COSMÉTICO 

Esta avaliação permite avaliar o grau de exposição ao produto cosmético terminado, e é 

organizada segundo o exemplo seguinte: 
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EXPOSIÇÃO AOS INGREDIENTES 

Esta avaliação permite determinar o perfil toxicológico dos ingredientes e implica geralmente a 

realização dos seguintes testes: 

� Toxicidade Local (irritação cutânea e ocular); 

� Sensibilização cutânea; 

� Toxicidade Foto-induzida; 

Adicionalmente determinam-se os seguintes parâmetros: 

� Margem de Segurança (MdS) / NEANO / Efeitos Sistémicos; 

� Tamanho de Partícula (nanomateriais); 

� Impurezas; 

� Interações entre ingredientes. 

Muitas vezes é possível avaliar o grau de exposição ao produto cosmético terminado, através 

da extrapolação dos dados referentes ao grau de exposição aos ingredientes que o compõem, 

como no exemplo seguinte: 

 

 

DADOS RELATIVOS AOS EFEITOS INDESEJÁVEIS GRAVES E NÃO GRAVES 

Nesta secção incluem-se os resultados das avaliações feitas ao produto cosmético, 

nomeadamente a Determinação do Potencial Irritante, através de testes de oclusão e outros 

métodos.  

Esta secção deve ainda incluir uma declaração da Pessoa Responsável relativamente à 

cosmetovigilância do produto em questão, assim como dados de vendas, desde o 1º dia da sua 

comercialização. Em conjunto com as notificações de efeitos adversos graves que sejam 

eventualmente notificados às Autoridades Competentes (Artigo 23º do Reg. 1223/2009), será 

possível quantificar e qualificar os efeitos indesejáveis observados e extrapolar para o perfil de 

segurança do produto. Habitualmente utilizam-se dados estatísticos. 
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INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE O PRODUTO COSMÉTICO 

Nesta secção incluem-se as cópias das notificações feitas às Autoridades Competentes, 

estudos realizados em Seres Humanos e outras Avaliações de Risco, se relevante. 

 

Parte B: Avaliação de Segurança do Produto Cosmético 

Esta secção consiste num relatório de perito relativamente à Segurança do produto, baseada 

na informação contida na Parte A. Este perito ou avaliador de Segurança deve ser uma 

pessoa qualificada, com um título Europeu em Farmácia, Toxicologia, Medicina, ou similar, 

comprovada pela apresentação de credenciais (CV e mínimo de 3 anos de experiência na 

área). O relatório deve estar datado e assinado pelo perito e o CV deve ser anexado ao 

mesmo.  

Em alguns casos particulares, poderá ser necessária uma avaliação de segurança especial: 

− Produtos para aplicação em crianças com menos de 3 anos de idade. 

− Produtos exclusivamente para aplicação na higiene íntima. 

 

3) Método de Fabrico 

Esta secção deve incluir uma descrição sucinta do método de fabrico do produto cosmético. 

 

4) Prova de cumprimento com as Boas Práticas de Fabrico (BPF) 

Esta secção deve incluir uma declaração de cumprimento das BPF por parte do fabricante do 

produto cosmético terminado. Existem várias normas orientadoras para as BPF, sendo 

comummente aceite as seguintes: Colipa Cosmetic Good Manufacturing Practices/ Council of 

Europe: Guidelines for good Manufacturing practice of Cosmetic Products/ CEN/ISO norm 

22716. No caso de fabricantes que tenham certificado de BPF para o fabrico de medicamentos, 

consideram-se automaticamente certificados para o fabrico de produtos cosméticos. 

 

5) Provas dos efeitos alegados para o produto cosmético 

Esta secção deve incluir resultados de ensaios científicos que suportem os efeitos alegados 

para o produto. Poderão ser obtidos através de testes realizados em laboratórios externos (In 

Vivo /In Vitro), através de literatura científica, etc… 
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Enquanto em alguns casos é relativamente fácil obter este suporte, como por exemplo nos 

produtos destinados à hidratação cutânea (avaliação da TWL – transepidermal water loss), 

noutros é mais difícil, em particular nos produtos anti-envelhecimento, visto que tal implica a 

realização de ensaios prolongados, dispendiosos e cujos parâmetros são muitas vezes 

subjectivos (suavidade da pele, profundidade das rugas, luminosidade, etc.).  

Neste momento está em curso a preparação de normas orientadoras específicas para a 

determinação de critérios comuns que justifiquem o uso de determinadas alegações. No 

entanto, não existe ainda data para a publicação destas normas. 

Os produtos cosméticos promovidos por meio de alegações são percepcionados pelo 

consumidor como possuidores de uma vantagem, fisiológica ou outra para a saúde, em 

comparação com outros produtos que não sejam promovidos da mesma forma. Por este 

motivo, todas as alegações devem sempre seguir o princípio da verdade, não atribuindo ao 

produto efeitos que este não possua, ou que não estejam devidamente consubstanciados. 

 

6) Dados relativos aos ensaios em animais 

A partir de Março de 2013 foi completamente proibida a realização deste tipo de testes. No 

entanto, para os produtos cosméticos já existentes no mercado, e cuja avaliação de segurança 

tenha incluído testes em animais, os seus resultados devem ser incluídos nesta secção. Neste 

momento, existem já alguns métodos alternativos aos testes em Animais (Regulation (EC) No 

440/2008 laying down test methods pursuant to the REACh Regulation (EC) No 1907/2006) e 

que envolvem avaliações in vitro (irritação cutânea/corrosão, fototoxicidade, absorção 

cutânea, mutagenicidade, …). Atualmente está em curso a validação de outros métodos 

alternativos, por parte da UE e da ECVAM.  

 

7) Rotulagem 

A rotulagem de um produto cosmético deve conter a informação mínima e indispensável ao 

seu bom uso, numa linguagem clara e acessível aos consumidores, e de acordo com o exigido 

na legislação portuguesa e comunitária. 

A rotulagem tem uma importância vital nesta área. É um valioso instrumento de comunicação 

entre a Indústria e o consumidor, e muitas vezes é a única fonte de informação disponível 

sobre o produto.  

As menções que constam da rotulagem, além de visíveis e legíveis, devem figurar no idioma 

oficial do país onde o produto é comercializado. Quando o produto é comercializado em 

diferentes países, é possível que coexistam diferentes idiomas na mesma rotulagem. 

 



Candidatura ao Título de Especialista em Assuntos Regulamentares 

 

Ana Luísa Raimundo dos Santos - Carteira Profissional

Junho 2013 

 

 

As menções obrigatórias na rotulagem de um produto cosmétic

a. Nome Comercial completo do Produto (

b. Nome e endereço da Pessoa Responsável estabelecida na UE

c. Conteúdo Nominal, em peso ou volume

d. Durabilidade: 

– Período após abertura (

a 30 meses, é obrigatória a aposição deste símbolo, excepto para produtos de 

uso unitário. 

– Data de durabilidade mínima: corresponde ao 

obrigatório apenas para produtos com validade inferior a 30 meses. Deve 

indicar o mês e o ano, ou em alternativa, o dia, mês e ano.

e. Número de lote de fabrico.

f. País de origem, no caso de produtos importados.

g. Precauções Especiais

exterior). 

h. Lista de Ingredientes:

– Uso da nomenclatura I

corantes (excepto capilares) e dos

concentrações abaixo de 1%, que podem ser colocados por qualquer ordem.

– Os ingredientes que estejam presentes na fórmula sob a forma de 

nanomateriais devem ser seguidos da palavra (nano).

Em caso de embalagens muito pequenas, ou em que coexistem vários idiomas, reduzindo 

assim o espaço disponível, a informação constante nas alíneas 

folheto, cinta autocolante ou outro material que acompanhe o produto. Podem ser utilizados 

símbolos que permitam a economia de espaço.
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na rotulagem de um produto cosmético são as seguintes:

Nome Comercial completo do Produto (incluindo a Marca e a Função)

Nome e endereço da Pessoa Responsável estabelecida na UE 

, em peso ou volume 

Período após abertura (PAO): para produtos com período de vali

, é obrigatória a aposição deste símbolo, excepto para produtos de 

 

durabilidade mínima: corresponde ao período 

obrigatório apenas para produtos com validade inferior a 30 meses. Deve 

ês e o ano, ou em alternativa, o dia, mês e ano. 

de fabrico. 

s de origem, no caso de produtos importados. 

Especiais de utilização (obrigatório no recipiente e na

Lista de Ingredientes: 

nomenclatura INCI e por ordem decrescente de peso

(excepto capilares) e dos ingredientes que se encontrem em 

concentrações abaixo de 1%, que podem ser colocados por qualquer ordem.

Os ingredientes que estejam presentes na fórmula sob a forma de 

nanomateriais devem ser seguidos da palavra (nano). 

Em caso de embalagens muito pequenas, ou em que coexistem vários idiomas, reduzindo 

o espaço disponível, a informação constante nas alíneas g. e h. deve estar colocada num 

ou outro material que acompanhe o produto. Podem ser utilizados 

símbolos que permitam a economia de espaço. 
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o são as seguintes: 

Função) 

de validade superior 

, é obrigatória a aposição deste símbolo, excepto para produtos de 

 de validade e é 

obrigatório apenas para produtos com validade inferior a 30 meses. Deve 

no recipiente e na embalagem 

de peso, à excepção dos 

que se encontrem em 

concentrações abaixo de 1%, que podem ser colocados por qualquer ordem. 

Os ingredientes que estejam presentes na fórmula sob a forma de 

Em caso de embalagens muito pequenas, ou em que coexistem vários idiomas, reduzindo 

deve estar colocada num 

ou outro material que acompanhe o produto. Podem ser utilizados 
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Apresenta-se a título de exemplo, uma embalagem exterior retirada do site da Cosmetics 

Europe - The Personal Care Association, com as informações referidas e cuja cópia deve ser 

incluída nesta secção do PIF: 

 

Fonte: https://www.cosmeticseurope.eu/index.php 

É importante referir ainda que, para além das menções obrigatórias, existem menções 

proibidas, que nunca podem figurar, quer na rotulagem dos produtos cosméticos, quer nos 

materiais promocionais. Desenvolverei esta temática no ponto 9. deste trabalho. 

 

 

6. Autoridades Competentes 

Em Portugal, a Autoridade Competente que tutela os produtos cosméticos e de higiene 

corporal é o INFARMED – Autoridade Nacional dos Medicamentos e Produtos de Saúde, I.P., 

que pertence ao Ministério da Saúde. A esta autoridade compete verificar o cumprimento da 

legislação aplicável, através da análise da conformidade das notificações de PCHC, assim como 

a realização de inspecções, vigilância do mercado e controlo laboratorial aleatório. 

À Pessoa Responsável compete o pagamento ao INFARMED da taxa de comercialização sobre 

os produtos cosméticos, cujo valor mensal é de 1% sobre o volume final de vendas. 
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7. Procedimento de Notificação 

A colocação dos produtos cosméticos no mercado nacional e comunitário exige 

obrigatoriamente um procedimento de notificação às Autoridades Competentes por parte da 

Pessoa Responsável, o que permite a estas entidades o controlo e a fiscalização do mercado, 

com o objectivo primordial da manutenção da saúde pública. 

Entre os dias 11 de Janeiro de 2012 e 10 de Julho de 2013, esta notificação pode ser feita por 

duas vias: 

1. Envio da composição qualitativa/quantitativa ao CIAV (centro de informação antivenenos 

do INEM - ciav.tox@inem.pt), seguida de notificação ao INFARMED, através do portal 

eletrónico criado para o efeito, no site daquela entidade 

(https://app.infarmed.pt/Cosmeticos/Login.aspx). 

 

2. Notificação centralizada ao CPNP (Portal Europeu de Notificação de Produtos Cosméticos). 

A partir de 11 de Julho de 2013, apenas a notificação centralizada ao CPNP será válida e terá 

de ser realizada para todos os produtos cosméticos, independentemente de terem já sido 

notificados ao INFARMED anteriormente. 

De acordo com o Regulamento (CE) Nº 1223/2009 esta notificação inclui obrigatoriamente as 

seguintes informações: 

� Identificação da Pessoa Responsável, onde o ficheiro de informações sobre o produto se 

encontra disponível (nome e morada), assim como de uma pessoa singular a contactar em 

caso de necessidade. 

 

� O(s) Estado(s)-Membro(s) em que se prevê a colocação do produto cosmético no mercado, 

e o país de origem, em caso de importação.� 

 

� Designação ou designações do produto: 

Esta designação deve permitir a sua identificação inequívoca e deve incluir, não apenas o 

nome de fantasia, mas também a função atribuída ao produto, por exemplo: AHAND Creme 

Hidratante para Mãos. 

Se o produto se destinar a ser comercializado em vários países da UE, a designação deve ser 

traduzida para os idiomas correspondentes e incluída na notificação. 

 

 

�No caso de produtos fabricados fora da UE, a sua colocação no mercado depende da emissão de um Documento de 

Conformidade, emitido pelo INFARMED, e que permite à Autoridade Aduaneira libertar o produto para entrada em Portugal 

(Anexo I). 
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� Categoria a que pertence o produto cosmético: 

As categorias dos produtos cosméticos dividem-se em 3 níveis, que permitem classificar o 

produto consoante se destine a ser aplicado na pele ou nos seus anexos, o seu local de 

aplicação e indicações de utilização. Adicionalmente é fornecida a forma farmacêutica (creme, 

pasta, gel, pó, etc…). Retomando o exemplo anterior, o AHAND é um produto de aplicação na 

pele (nível 1), para o cuidado (nível 2) das mãos (nível 3), na forma farmacêutica creme. 

� Formulação-quadro: 

A formulação do produto cosmético pode ser preenchida de uma forma detalhada, listando 

cada ingrediente (obedecendo à nomenclatura INCI), e correspondente concentração na 

fórmula; ou através das fórmulas-quadros, disponibilizadas no portal, e que se baseiam em 

fórmulas base para cada tipo de produto, com os ingredientes dispostos em gamas de 

concentrações. Esta informação, revestida muitas vezes de carácter confidencial, apenas se 

encontra visível para os Centros Antivenenos, de forma a possibilitar a prestação de um 

tratamento médico rápido e adequado em caso de intoxicações ou reações de intolerância.  

� Presença de substâncias sob a forma de nanomateriais: 

Os nanomateriais são materiais cujos principais constituintes têm dimensões compreendidas 

entre 1 e 100 nanómetros e cujos efeitos para a saúde não estão ainda totalmente clarificados. 

Por este motivo, caso estejam incluídos na formulação do produto cosmético, é obrigatório 

incluir na notificação a sua identificação, incluindo a denominação química (IUPAC), as vias de 

exposição previstas (oral, cutânea, por inalação) e ainda se se destina a permanecer em 

contacto com a pele ou se deve ser enxaguado. Os nanomateriais devem ser notificados pela 

Pessoa Responsável pelo menos 6 meses antes da data da notificação do produto cosmético. 

Existem algumas excepções a esta regra, como alguns corantes, conservantes e filtros para 

radiações UV, que não carecem de notificação. 

� Presença de substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a 

reprodução (CMR): 

Este tipo de substâncias, pertencentes às categorias 1A ou 1B, nos termos da Parte 3 do Anexo 

VI do Regulamento (CE) nº 1272/2008, está sujeito a critérios bem definidos no que respeita 

aos limites de concentrações e graus de exposição permitidos. Caso existam na formulação do 

produto cosmético, é obrigatório incluir essa informação na notificação, nomeadamente o seu 

nome, o número CAS ou o número CE. 

� Rotulagem: 

É obrigatória a submissão da rotulagem do produto cosmético, em formato pdf. A ficha de 
notificação inclui ainda um campo para o texto da rotulagem proposta para o produto, assim 
como a possibilidade de anexar uma fotografia do produto, se disponível. 
 

Nota: sempre que ocorra uma alteração na composição do produto cosmético, essa alteração tem de 
ser notificada às Autoridades Competentes. 
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8. Código Nacional de Produto 

 

Após notificação às Autoridades Competentes, e para que o produto cosmético possa ser 

vendido nas farmácias e espaços de saúde, é necessário solicitar ao NARC (Núcleo de Acordos, 

Receituário e Codificação da Associação Nacional das Farmácias), o código nacional de 

produto. Este pedido é feito por e-mail (Codificacao@anf.pt) e como documentação de 

suporte é necessário enviar cópia da notificação feita por qualquer uma das vias referidas no 

ponto 7, assim como cópia da proposta de rotulagem. 

O código nacional de produto é composto por um código de barras acompanhado por um 

número, habitualmente com 7 algarismos, e que é inscrito obrigatoriamente na embalagem 

exterior. Este código de barras para leitura óptica, facilita a rápida identificação do produto 

cosmético, optimizando a comunicação entre os vários operadores do mercado. 

 

 

9. Publicidade e Materiais promocionais 

A publicidade a produtos cosméticos encontra-se regulada no Decreto-Lei N.º 189/2008, de 24 

de Setembro, assim como no Código Geral da Publicidade. Segundo o Artigo 11º do D.L. 

mencionado, as menções publicitárias não devem ser susceptíveis de induzir o consumidor em 

erro sobre as características do produto cosmético, ou ser utilizadas para atribuir qualidades 

ou propriedades que estes não possuem ou que não podem possuir, designadamente, 

indicações terapêuticas ou actividade biocida. A título de exemplo, apresentam-se em seguida 

algumas menções cuja utilização está proibida, por sugerirem tratamento de doenças ou 

aplicação na pele não sã: 

� Vasodilatador / vasoconstritor / Activa a circulação sanguínea 

� Tratamento de… / Indicações 

� Anti-alérgico / anti-inflamatório / antibiótico / antibacteriano / bactericida / fungicida 

/ Reduz o crescimento dos microorganismos 

� Calmante / Acalma a pele / Anti-stress / Cicatrizante / Desinfectante / Curativo 

� Anti-queda do cabelo / Faz crescer o cabelo 

Estas limitações à publicidade dos produtos cosméticos levantam algumas questões, à luz da 

evolução tecnológica que este tipo de produtos tem vindo a sofrer nos últimos anos mas 

deixarei essas considerações para as conclusões deste trabalho. 
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10. Preço 

Cada operador é responsável por estipular o preço a praticar para cada produto cosmético. 

Geralmente, e para que não haja grande disparidade entre os preços praticados por cada 

estabelecimento, o responsável pela colocação no mercado prepara uma tabela com os PVP 

(Preço de Venda ao Público) recomendados para cada produto, e que é disponibilizada 

mediante pedido dos agentes. À falta dessa tabela orientadora, as farmácias/espaços de saúde 

multiplicam o preço de custo (sem IVA) pelo factor 1,71, que resulta no PVP, já com IVA. O 

preço dos produtos cosméticos está sujeito a uma taxa de IVA de 23%. 

 

 

11. Conclusões e Desafios Futuros 

Nos últimos anos temos assistido a muitas alterações no que diz respeito ao enquadramento 

regulamentar dos produtos cosméticos, na medida em que as exigências de qualidade, 

segurança e eficácia destes produtos são cada vez maiores. Principalmente no que concerne a 

eficácia, existe um paradigma que interessa debater: tendo em consideração a definição 

referida no ponto 2, um produto cosmético deverá unicamente atuar ao nível das camadas 

superiores da epiderme; no entanto, à luz das tecnologias atualmente disponibilizadas à 

indústria, nomeadamente técnicas de microencapsulação e micronização dos ingredientes, 

esta definição torna-se obsoleta, pois pretende-se (e consegue-se) que os ingredientes atinjam 

a derme e muitas vezes a hipoderme, onde efectivamente a sua actividade é real. Além disso, 

muitos novos ingredientes utilizados atualmente, como é o caso de alguns péptidos, 

conseguem atingir muito facilmente os alvos celulares e moleculares, onde exercem as suas 

atividades, mimetizando as moléculas orgânicas.  

Por estes motivos, é urgente que as autoridades competentes, europeias e mundiais, 

reformulem a definição de produto cosmético, para que o enquadramento regulamentar 

destes produtos possa acompanhar o desenvolvimento tecnológico. 

No entanto, é também importante referir a publicidade enganosa que alguns produtos 

cosméticos veiculam, e que está relacionada com a limitação da entrada de substâncias 

através da pele. A nossa epiderme, considerando uma pele saudável, é uma barreira 

extremamente eficaz à entrada de substâncias; esta característica, por um lado constitui uma 

vantagem, já que nos protege das agressões do meio ambiente (microrganismos, metais, 

toxinas, radiações, …) mas por outro, limita a eficácia de alguns produtos cosméticos. Se 

pensarmos por exemplo num creme anti-envelhecimento que contenha Ácido Hialurónico, o 

qual se sabe ter características higroscópicas notáveis, e ao qual se atribua um efeito de 

aumento do volume da derme, é preciso saber como aquele ingrediente poderá atingir aquela 

camada, já que o seu peso molecular é enorme (da ordem dos 10.000.000 Da), limitando a sua 

penetração quase unicamente à epiderme, onde os efeitos hidratantes são menos 

significativos. Obviamente que actualmente existem algumas técnicas que permitem a 
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fragmentação e reagregação do Ácido Hialurónico uma vez atingida a derme, mas essas 

técnicas são bastantes dispendiosas e não estão ao alcance de todos os fabricantes de 

produtos cosméticos… 

Como é possível aferir dos dados de mercado apresentados acima, a área com maiores 

perspectivas de desenvolvimento é a do anti-envelhecimento, o que se deve ao aumento da 

esperança de vida, acompanhado por uma maior consciencialização por parte das populações, 

para o fenómeno do fotoenvelhecimento. Mesmo aceitando que o envelhecimento é 

inevitável, a forma como envelhecemos pode ser mais graciosa, e muito com a ajuda dos 

produtos cosméticos. Mas, enquanto profissionais de saúde pública, é nosso o papel de ajudar 

os consumidores a utilizar estes produtos de uma forma consciente e informada, ajudando-os 

na gestão das suas próprias expectativas. 

Outro desafio que se colocará no futuro diz respeito aos Nutricosméticos, cuja classificação os 

coloca numa zona fronteira entre os suplementos alimentares e os produtos cosméticos, já 

que o foco da actividade destes produtos é a pele, mas por administração oral e não tópica. 

Provavelmente a solução passará pela criação de uma classe adicional, com regulamentação 

própria. 
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13. Anexos 

Anexo I – Minuta para pedido de emissão de documento de conformidade 
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Anexo II – Exemplo de notificação feita ao CPNP 
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Anexo III – Certificado analítico de um produto cosmético 
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Anexo IV – Ficha técnica e ficha de segurança de um ingrediente cosmético 
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Anexo V – Declaração de alergénios de um ingrediente cosmético 
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Anexo VI – Declaração REACH de um ingrediente cosmético 

 


