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6. ESCLARECIMENTOS:
6.1 Há outras formas de apresentação como "sprays", "pumps" e "squeezes", por exemplo, que
geram partículas no ar para as quais se aplica a restrição relativa a sistemas pulverizáveis.
6.2. Há aerossóis que não liberam partículas no ar, como, por exemplo, mousse ou creme de
barbear, para os quais a restrição relativa a sistemas pulverizáveis não se aplica.
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p-cloro-metacresol (*)
(p-CHLORO-m-CRESOL)

Nº 107, segunda-feira, 4 de junho de 2012
0,2%

entrar em contato
com mucosas.
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0,5%

LISTA DE SUBSTÂNCIAS DE AÇÃO CONSERVANTE PERMITIDAS PARA PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,COSMÉTICOS E PERFUMES

p-cloro-metaxilenol
(CHLOROXYLENOL)

24

Imidazolidinil uréia
(IMIDAZOLIDINYL UREA)

0,6%

Nº
ORD

25

Cloridrato de polihexametileno biguanida
(POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE)

0,3%

26

2-Fenoxietanol
(PHENOXYETHANOL)

1,0%

27

6-Clorotimol

0,1%

28

Cloreto de 1-(3-cloroalil)-3,5,7-triazo-1-azoniadamantano
(QUATERNIUM 15)

0,2%

29

1-(4-clorofenoxi)-1-(1-imidazolil)-3,3-dimetil- 0,5%
2-butanona
(CLIMBAZOLE)

1

SUBSTÂNCIA
Ácido benzóico (número CAS 65-85-0) e
respectivo sal de sódio (número CAS 53232-1) (*)

MÁXIMA CONCENTRAÇÃO AUTORIZADA

LIMITAÇÕES

CONDIÇÕES DE USO E
ADVERTÊNCIAS

a) 2,5 % (ácido) Produtos
Proibido em sistemas
que se enxáguem, exceto os pulverizáveis (como
produtos para higiene bucal aerossóis e sprays)

(BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE)
b) 1,7 % (ácido) Produtos
de higiene bucal

quando a concentração for maior que
0,5%.

c) 0,5 % (ácido) Produtos
que não se enxáguem
2

Sais de ácido benzóico não incluídos no nú- 0,5% (expresso como ácido)
mero de ordem 1 e ésteres de ácido benzóico

3

Ácido propiônico e seus sais
(PROPIONIC ACID & salts)

2,0% (expresso como ácido)

30

1,3-Dimetilol-5,5-dimetilhidantoína
(DMDM HYDANTOIN)

4

Ácido salicílico e seus sais (*)
(SALICYLIC ACID & salts)

0,5% (expresso como ácido) Proibido em produtos Para produtos de uso
adulto: "Não usar em
para crianças com
crianças".

31

2-Feniletanol

0,5%

32

Álcool benzílico (*)
(BENZYL ALCOHOL)

1,0%

33

1-Hidroxi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)-2-pi- a) 1,0% Para produtos que
ridona e seus sais de monoetanolamina (Oc- se enxáguem
topirox) (*)
(PIROCTONE OLAMINE)

menos de 3 anos de
idade, com exceção
dos shampoos.
Para produtos destinados
ao público infantil:
"Não usar em crianças
menores de 3 anos de
idade" (exceto para shampoos).
5

Ácido sórbico e seus sais
(SORBIC ACID & salts)

0,6% (expresso como ácido)

6

Sorbato de Trietanolamina (*)

0,6% (expresso como ácido)

7

Bifenil-2-ol (o-fenilfenol) e seus sais
(O-PHENYLPHENOL & salts)

0,2% (expresso como fenol)

8

Piritionato de zinco (*) (número CAS
13463-41-7)
(ZINC PYRITHIONE)

a) 1,0% produtos capilares
b) 0,5% outros produtos

Somente em produtos
enxaguáveis.
Proibido em produtos
de higiene bucal.

9

Sulfitos e Bisulfitos inorgânicos (*)
(AMMONIUM SULFITE & BISULFITE,
etc.)

0,2% (expresso como SO2
livre)

10

1,1,1-Tricloro-2-metilpropanol-2-(clorobutanol)
(CHLOROBUTANOL)

0,5%

11

Ácido 4-hidroxibenzóico, seus sais e ésteres
(4-HIDROXYBENZOIC ACID,salts & esters:METHYLPARABEN, PROPILPARABEN,etc)

a) 0,4%( expresso como
ácido) individual

Proibido em sistemas Contém clorobutanol
pulverizáveis (como
aerossóis e sprays)

b) 0,8% (expresso como
ácido) para misturas de sais
ou ésteres
12

Ácido dehidroacético e seus sais
(DEHYDROACETIC ACID & salts)

0,6% (expresso como ácido) Proibido em sistemas
pulverizáveis (como
aerossóis e sprays)

13

Ácido fórmico e seu sal sódico
(FORMIC ACID & sodium salt)

0,5% (expresso como ácido)

14

3,3'-Dibromo-4,4'hexametileno-dioxidibenza- 0,1%
midina e seus sais (incluindo isotionato) (dibromohexamidina)

16

Tiosalicilato de etilmercurio sódico
(THIMEROSAL)

Fenilmercúrio e seus sais (incluindo borato)
(PHENYLMERCURIC & salts)
PHENYL MERCURIC BORATE (*)

Proibido em produtos
infantis.

0,6%

b) 0,5% Para produtos que
não se enxáguem
34

4-Isopropil-m-cresol
(O-CYMEN-5-OL)

35

Mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-30,0015% (de uma mistura
ona e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona com clore- na proporção 3:1 de 5-cloto de magnésio e nitrato de magnésio (3:1) ro-2-methyl-isothiazol3(2H)-one e 2-

0,1%

(METHYLISOTHIAZOLINONE + METHYL CHLORO ISOTIAZOLINONE)

methylisothiazol-3(2H)-one)

36

2-Benzil-4-Clorofenol
(CHLOROPHENE)

0,2%

37

2-Cloroacetamida
(CHLORACETAMIDE)

0,3%

38

Bis-(p-clorofenildiguanida)-1,6-hexano: aceta- 0,3% (expresso como cloto, gluconato e cloridrato
rohexidina)

Contém cloroacetamida

(CHLORHEXIDINE DIACETATE, DIGLUCONATE DIHYDROCHLORIDE,)
39

1-Fenoxi-2-propanol (*)
(PHENOXYISOPROPANOL)

1,0%

Somente para produtos que se enxáguem

40

4,4-Dimetil-1,3-oxazolidina
(DIMETHYL OXAZOLIDINE)

0,1%

pH do produto acabado não deve ser
menor do que 6

41

N-(hidroximetil)-N-(dihidroximetil-1,3-dioxo- 0,5%
2,5-imidazolidinil-4)-N'(hidroximetil) urea
(DIAZOLIDINYL UREA)

42

Glutaraldeído
(GLUTARAL)

0,1%

Proibido em sistemas Contém glutaraldeído
pulverizáveis (como
aerossóis e sprays)
(somente para concentrações superiores a 0,05%
no produto acabado)

43

5-Etil-3,7-dioxo-1-azobiciclo(3.3.0)octano
(7-ETHYLBICYCLO OXAZOLIDINE)

0,3%

44

0,1%

Hg não pode ser maior que
0,007% no produto final.

6,6-dibromo-4,4-dicloro-2,2`-metilenodifenol
(BROMOCHLOROPHENE)

45

Álcool 2,4-Diclorobenzílico
(DICHLOROBENZYL ALCOHOL)

0,15%

0,007% (de Hg).Se mistura- Somente para maContém compostos fenildo com outros compostos
quiagem e demaqui- mercuriais
mercuriais o total de
lante para a área dos
olhos.

46

Tricloro-2,4,4'hidróxi-2' difenileter (*)
(TRICLOSAN)

0,3%

47

Hexametilenotetramina
(METHENAMINE)

0,15%

48

Brometo e Cloreto de Alquil(C12-C22) Trimetilamônio (*)

0,1%

49

1,6-Di-(4-amidinofenoxi)-n-hexano e seus
0,1%
sais (incluindo isotionato e p-hidroxibenzoato)
(HEXAMIDINE & salts)

(DIBROMOHEXAMIDINE & salts)
15

Proibido em produtos
destinados a

0,007% (de Hg).Se mistura- Somente para maContém timerosal
do com outros compostos
quiagem e demaquimercuriais o total de
lante para a área dos
olhos.

Hg não pode ser maior que
0,007% no produto final.

contato com mucosa.

17

Ácido undecanóico-10-eno, (undecilênico),
0,2% (expresso como ácido)
seus sais, ésteres, aminas e sulfosuccinato(*)
(UNDECYLENIC ACID & SALTS)

18

Amino-5-bis(etil-2-hexil)-1,3 metil-5-perhidropirimidina
(HEXETIDINE)

0,1%

19

5-Bromo-5-nitro-1,3 dioxano
(5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE)

0,1%

Somente para produtos que se enxáguem.

50

0,3%

Evitar formação de
nitrosaminas.

3-(p-clorofenoxi)-propano-1,2-diol
(CHLORPHENESIN)

51

2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol (Bronopol)
(2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL)

0,1%

Evitar formação de
nitrosaminas.

Hidroximetil aminoacetato de sódio
(SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE)

0,5%

20
21

3,4,4'- Triclorocarbanilida (*)
(TRICHLOCARBAN)

0,2%

Critério de pureza:
3,3',4,4'-Tetracloroazobenzeno

52

Cloreto de prata depositado em dióxido de
titânio
(SILVER CHLORIDE)

0,004% (calculado como
cloreto de prata)

menor que 1ppm
3,3',4,4'-Tetracloroazoxibenzeno
menor que 1ppm

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012012060400082

Proibido em produtos
para higiene bucal e
que entram em

20% AgCl (p/p) em
TiO2. Proibido em
produtos para crianças com
menos de 3 anos de
idade, em produtos
para higiene bucal e
em

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

