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Introdução: A radiação solar causa processos de deterioração progressiva das camadas
da pele, que se intensificam pelo aumento do tempo de exposição solar. Vários são os
efeitos prejudiciais causados, como eritema, reações fototóxicas, fotoenvelhecimento e
o mais severo deles, o câncer de pele. Esta pesquisa experimental mostra a avaliação
da qualidade de uma formulação fotoprotetora (emulsão), desenvolvida no Laboratório
de Farmacotécnica do UnilesteMG, para colaboradores. Estão sendo executados testes
de qualidade em que são analisados a estabilidade e realizando procedimentos, para a
determinação do Fator de Proteção Solar (FPS), visando à prevenção desses efeitos
nocivos da radiação solar, sobre a pele. Objetivo: Avaliação da qualidade de
fotoprotetores desenvolvidos para colaboradores, de uma instituição universitária,
através da realização de ensaios físicos e físico- químicos. Metodologia: Foram
desenvolvidas duas formulações no Laboratório de Farmacotécnica do UnilesteMG
utilizando-se benzofenona3, metilantranilato (filtro químicos UVA) e
octilmetoxinamato (filtro químico UVB) como agentes de proteção. Submeteu a
formulação elaborada a uma avaliação de pH, utilizando eletrodo sensível e calibrado.
Determinou os valor de FPS através das leituras de absorvância, em espectrofotômetro
na faixa UV, realizadas em triplicata, no comprimento de onda de 290nm a 320nm,
com intervalos de 5nm. Será avaliado e verificado a estabilidade e durabilidade,
submetendo a formulação a diferentes condições de temperatura, umidade e incidência
de luz por tempos (00, 15, 30, 45 e 60 dias). Resultados: Os resultados das medidas de
pH, para cada fórmula foram: Formulação 1- pH=6,35 e Formulação 2- pH=5,73. Os
resultados de FPS para cada comprimento de onda foram: Formulação 1 – 290nm =
4,725; 295nm = 25,686; 300nm = 90,357; 305nm = 103,837; 310nm = 59,488; 315nm
= 27,212; 320nm = 5,352. Formulação 2 – 290nm = 0,006; 295nm = 0,014; 300nm =
0,033; 305nm = 0,033; 310nm = 0,017; 315nm = 0,006; 320nm = 0,001.  Conclusão: A
formulação 1, apresentou características físico e físico-químicas adequadas. Os valores
de FPS satisfatórios e pH compatível com o cutâneo. A constituição de uma
formulação e o conhecimento das possíveis interações com os diferentes veículos
propostos foram de fundamental importância para o sucesso dos resultados.
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