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Introdução: O Sol é essencial à vida. Seus efeitos no homem dependem das
características individuais da pele exposta, intensidade e tempo de exposição de cada
pessoa. A necessidade do uso de protetores solares, denominados fotoprotetores, é uma
realidade indiscutível. O uso de fotoprotetores objetiva reduzir a quantidade de
radiação UV absorvida pela pele humana  e fornecer uma barreira protetora. Com base
na importância do tema, o objetivo desta pesquisa é desenvolver formulações
hidrofílicas para incorporação do filtro solar. Objetivo: O objetivo da pesquisa é
desenvolver formulações hidrofílicas para incorporação do filtro solar, verificando
características organolépticas do produto elaborado e a estabilidade das formulações
desenvolvidas. Metodologia: Uma pesquisa experimental tem sido realizada, através
do desenvolvimento de diversas formulações, de bases hidrofílicas, contendo
polímeros, conservantes, veículo e filtros solares. As mesmas estão sendo preparadas à
quente e depois resfriadas para incorporação dos filtros solares. Após esta etapa serão
submetidas às análises físico-químicas: características organolépticas, pH e  teste de
estabilidade. Resultados: Até o momento foram pesquisadas literaturas para o
desenvolvimento das formulações. Inicialmente foram manipuladas fórmulas já
conhecidas, incorporando-as em diferentes bases: a) gel aniônico de Carbopol®; b)
Gel hidro-alcóolico. Outras formulações estão sendo feitas como experimentos,
utilizando-se substancias disponibilizadas no laboratório de farmacotécnica do
UNILESTE - MG. Conclusão: Pesquisa nesta área envolve grande diversidade de
conhecimento interdiciplinar. Neste contexto,  visualiza-se a oportunidade de
desenvolvimento pessoal e contribuição para o desenvolvimento de um fotoprotetor
com base hidrofílica, para pele oleosa e destinada a colaboradores desta instituição
universitária.
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