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Introdução: A emulsão é o sistema de duas fases, na qual um líquido é disperso em
outro líquido, na forma de pequenas gotículas, que se encontram distribuídos em um
veículo imiscível. A pele tem muitas funções essenciais, incluindo a proteção,
termorregulação, síntese bioquímica, etc. Os filtros solares são agentes protetores, que
absorvem a energia da luz de comprimentos de onda que causam queimaduras solares.
Fotoprotetores são substâncias destinadas a proteger a pele das radiações ultravioletas
vindas do sol, tendo como objetivo prevenir os danos à nossa pele, uma vez que, a
exposição excessiva ao sol pode evidenciar hipersensibilidade. Objetivo:
Desenvolvimento e avaliação de um fotoprotetor, para uso dos colaboradores, do
Centro Universitário do Leste de Minas Gerasi - UNILESTE/MG. Metodologia: A
pesquisa é experimental, onde foram desenvolvidas várias formulações e sua escolha
foi realizada baseada em testes organolépticos, de pH, espalhabilidade e  de
estabilidade do produto pretendido. Em seguida, foram escolhidos os emolientes,
lubrificantes, antioxidantes, conservantes, excipientes entre outros existentes no
laboratório de Farmacotécnica do Unileste. 
Foram aquecidas separadamente as substâncias, quando atingiam ±75°C eram
invertidas a fase aquosa na oleosa, para que as fases se incorporassem, ficando com
aspecto leitoso. Em seguida, foram adicionados três filtros escolhidos aleatoriamente,
posteriormente foi feito teste e cálculos de FPS.
 Resultados: Foram desenvolvidas nove emulsões, mas apenas três delas,
caracterizadas pelos números 1, 3 e 8 tiveram boas características organolépticas
(como a cor, o brilho, o odor e a textura), sendo as mesmas, usadas para o restante dos
testes.
Nos testes de pH, todas as formulações obtiveram pH entre 5,5 e 6,5, resultado
positivo, uma vez que, o mesmo é adequado para uso sobre a pele. Já no teste de FPS,
estes foram realizadas em espectrofotômetro, com absorvância de 290 a 320 nm, onde
apenas a 1 não teve FPS com valores acima de 30.
Após 15 dias da fabricação, a formulação 3, apresentou separação das fases, onde foi
adicionado Lauril Éter Sulfato de Sódio (LESS - tensoativo aniônico suave) para
ajudar na estabilização da mesma.
Após a adição dos filtros solares nas formulações testadas, a emulsão 1 e 3, não
apresentaram aspecto desejável devido à formação de grumos, diferente da 8, que
obteve resultados esperados.
 Conclusão: Algumas emulsões produzidas apresentaram consistentes, com boa
espalhabilidade, FPS igual ou maior que 30 e boas características organolépticas,
(como a cor, o brilho, o odor e a textura), mas outras ainda serão desenvolvidas, junto
a novos testes de estabilidade e testes microbiológicos.
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