
 
 

NOTA INFORMATIVA: POSICIONAMENTO ISDIN SOBRE ESTUDO “DECO FOTOPROTEÇÃO” 

      

Relativamente ao estudo da DECO sobre Protetores Solares no qual se indica que o produto 

ISDIN Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ confere uma proteção inferior à 

que é comunicada na rotulagem, apresentação comercial e publicidade, a ISDIN pretende 

destacar o seguinte: 

● A ISDIN é uma empresa de referência na área da fotoproteção, que submete todo o 

seu portfolio de produtos às provas mais exigentes para garantir a sua eficácia. Assim, 

as características do Produto que se fazem constar na sua rotulagem e nas peças 

publicitárias que lhe dizem respeito, entre as quais se encontram o Fator de Proteção 

Solar UVB  (SPF) e a proteção UVA (UVA-PF), correspondem, em absoluto, aos 

resultados publicados em estudos realizados por entidades certificadas, especializadas, 

independentes e de grande prestígio. 

● Concretamente, a ISDIN conta com os seguintes Estudos Independentes que 

confirmam que o nível de eficácia do Produto corresponde ao que é indicado na 

rotulagem e peças publicitárias (SPF 50+ e um índice de UVA-FP superior a 20): 

▪ Dois Estudos Independentes que concluem que o Produto tem um SPF 50+ de 

acordo com a ISO 24444: 2010. Em concreto: 

 (a) um estudo realizado entre setembro e outubro de 2015 que conclui 

que o Produto tem um SPF de 64,4; e  

(b) um estudo realizado entre março e abril de 2017 que conclui que o 

Produto tem um SPF de 64,8.  

▪  Dois Estudos Independentes que concluem que o Produto tem um UVA-PF 

superior a 20 de acordo com a ISO 24443: 2012. Em concreto:  

(c) um estudo realizado em março de 2018, que conclui que o Produto 

tem um UVA-PF de 34,14; e  

 (d) um estudo realizado em abril de 2018, que conclui que o Produto 

tem um UVA-PF de 29,5.    

▪ Um Estudo Independente adicional (e), realizado de acordo com a 

determinação UVA-PF do método colipa in-vitro, realizado no mês de agosto 

de 2015, que conclui que o Produto tem um UVA-FP de 24,41.  

Apesar do facto da ISDIN ter enviado estes Estudos Independentes para a DECO, eles 

não foram levados em consideração, em momento algum, pela entidade, ao preparar 

o seu relatório sobre protetores solares.  

      

      



 
 

● Além disso, apesar de ter sido solicitado pela ISDIN, a DECO não forneceu uma cópia 

do estudo no qual, supostamente, foram identificados um SPF e um UVA-PF menores 

do que o indicado na rotulagem do Produto, pelo que a ISDIN não teve oportunidade 

de verificar, nem a metodologia, nem a execução, nem a coerência dos resultados 

deste estudo.  

● Mais informamos, para maior tranquilidade dos consumidores, que as afirmações que 

aparecem na rotulagem do Produto são confirmadas por estudos independentes 

realizados por entidades certificadas e prestigiadas.  

● Por outro lado, desde o lançamento do Produto em 2015, os serviços de 

cosmetovigilância da ISDIN não registaram consulta, reclamação ou denúncia 

significativa, por parte de instituições ou consumidores, relativamente à falta de 

segurança ou eficácia do Produto, e em particular comunicações que poderiam fazer 

suspeitar que os dados de SPF e UVA-FP, mencionados na rotulagem e apresentação 

comercial do Produto, não correspondem aos que resultam dos Estudos 

Independentes.              

 


