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Introdução: A radiação eletromagnética emitida pelo sol mostra um largo espectro de
comprimento de onda e é uma fonte de energia natural, que possui um grande
potencial de utilização, devido à sua abundancia e acessibilidade. A radiação UVA tem
um comprimento de onda longo, penetrando mais profundamente na pele que UVB e é
conhecida por induzir fotoenvelhecimento e fotoimunossupressão. Filtros solares são
substâncias capazes de absorver, refletir ou refratar a radiação ultravioleta e são
utilizados em cosméticos para prevenir ou minimizar os efeitos prejudiciais da
radiação solar na pele, que incluem eritema solar, queimadura, conjuntivite,
imunossupressão, fotoenvelhecimento e câncer de pele. Objetivo: Avaliação das
propriedades físicas e físico-químicas, de uma formulação, com base hidrofílica, para
pele oleosa, desenvolvida utilizando-se filtros químicos UVA e UVB, que será
destinado para o uso de colaboradores do Centro Universitário do Leste Minas Gerais
– UnilesteMG. Metodologia: Esta sendo realizado a avaliação de formulações
fotoprotetoras desenvolvidas no Laboratorio de Farmacotecnica- Unilieste-MG. Esta
sendo avaliado a estabilidade, o pH e o FPS. A determinação do pH das formulações,
em triplicata, foi realizada em amostras diluídas em água destilada a 25 ºC (1:100),
utilizando-se pHmêtro (PECNAL, modelo PHMETEER). 
Para a determinação do FPS foi utilizado o método in vitro, por espectrofotometria de
absorção na região do UV. As absorbâncias foram registradas, em triplicata para cada
formulação, entre 290 a 320nm, utilizando um espectrofotômetro (SEMTO, mod. 700
PLUS) .
 Resultados: Até o presente momento, dentre as 5 formulações desenvolvidas, três
apresentaram pH na faixa 5,0- 6,5, compatível ao pH cutâneo. Os valores de FPS para
cada uma das formulações foram satisfatórios, indicando, assim, constituir um protetor
solar de boa qualidade e eficácia, apenas uma formulação apresentou valor de FPS 2,
baixo, não sendo portanto indicado para uso como fotoprotetor. Apesar de terem sido
utilizados os mesmos filtros e nas mesmas concentrações, os valores baixos de FPS
obtidos para esta formulação comprovam que a formulação ao qual os filtros são
incorporados interferem na eficácia de proteção. As formulações permaneceram-se
estáveis no período de 30 dias. Cor e odor estavam com aspectos agradáveis e
consistência adequada. O estudo da estabilidade contribuiu para aperfeiçoamento das
formulações, auxiliou no monitoramento da estabilidade organoléptica e
físico-química, produzindo informações sobre a confiabilidade e segurança dos
produtos. 

 Conclusão: As formulações desenvolvidas apresentaram características físico e
físico-químicas adequadas e valores de FPS satisfatório na faixa de 290 a 320 nm, FPS
igual a 30. A estabilidade das formulações, armazenadas adequadamente, após 30 dias
de fabricação apresentaram-se estáveis, verificou-se cor, odor e aspecto característicos.
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