
 
 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTETOR SOLAR: DESENVOLVIMENTO 

FARMACOTÉCNICO E AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E 

SEGURANÇA  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
LEILYANE CONCEIÇÃO DE SOUZA COELHO 

 
 
 

RECIFE 
2005 

  



 
 

Leilyane Conceição de Souza Coelho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTETOR SOLAR: DESENVOLVIMENTO 

FARMACOTÉCNICO E AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E 

SEGURANÇA  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

RECIFE
2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências Farmacêuticas do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal de 
Pernambuco, como requisito parcial para obtenção 
do grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Miracy Muniz de 
Albuquerque 
 
Co-orientador: Prof. Dr. Davi Pereira de 
Santana 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



 
 
 

 

  



 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 
 

Reitor 
Amaro Henrique Pessoa Lins 

 
Vice-Reitor 

Gilson Edmar Gonçalves e Silva 
 

Pró-Reitor para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação 
Celso Pinto de Melo 

 
Diretor do Centro de Ciências da Saúde 

José Thadeu Pinheiro 
 

Vice-Diretor do Centro de Ciências da Saúde 
Márcio Antônio de Andrade Coelho Gueiros 

 
Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas 

Jane Sheila Higino 
 

Vice-Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas 
Samuel Daniel de Souza Filho 

 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

Miracy Muniz de Albuquerque 
 
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

Pedro José Rolim Neto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
 

 
 

DEDICO 

Aos meus pais, Florêncio e Eluzinete, ao meu irmão Marcelo, à minha 

irmã Kaká e à minha sobrinha Maria Clara. 

Eu amo muito vocês!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFEREÇO 

Ao meu namorado Erick Ramo por tudo que 

representa em minha vida. 

 
 

 
 

 

  



 
 
 
AGRADECIMENTOS 
 
A Deus, pelo seu infinito amor e por todas as obras em minha vida. 
 
Aos meus pais, Florêncio Xavier Coelho e Eluzinete de Souza Coelho, pelo amor, 
dedicação, apoio, investimento, incentivo e compreensão durante toda minha vida. 
 
Aos meus irmãos Marcelo Iran de Souza Coelho e Marcelle Karlyene Coelho Ramiro Costa 
(Kaká), pelo amor, carinho, confiança e incentivo que sempre me deram. 
 
Ao meu Amor Erick José Ramo da Silva (Kim), pelo apoio e carinho fundamentais para a 
conclusão deste trabalho, bem como aos seus familiares – a minha segunda família 
(Raminho, Fátima e Kika). 
 
A todos os meus familiares, pelo apoio, incentivo e carinho que sempre demonstraram por 
mim. 
 
À minha madrinha Guiomar, pelo amor, carinho, incentivo e confiança depositados em 
mim. 
 
À Universidade Federal de Pernambuco, em particular ao Curso de Pós-graduação em 
Ciências Farmacêuticas, pela oportunidade de realização deste curso. 
 
À minha orientadora, Profa. Dra. Miracy Muniz de Albuquerque, pela oportunidade, 
confiança, orientação, incentivo, apoio, tranquilidade e compreensão. 
 
Ao meu co-orientador, Prof. Dr. Davi Pereira de Santana, pela oportunidade e esforços 
despendidos durante o curso. 
 
À Juliana de Souza Alencar, que com a idéia de colaborar, ajudar, tornou possível a 
realização deste trabalho da maneira como foi feito. Obrigada por tudo! 
 
À Ruth Riesimngr Strattmann, pelo enorme auxílio na elaboração do trabalho, e a todos que 
compõem o Núcleo de Controle de Qualidade de Medicamentos e Correlatos (NCQMC), 
pelo companheirismo no dia-a-dia. 
 
Ao Prof. Samuel Daniel de Souza Filho, pelo apoio na realização do trabalho.  
 
Aos colegas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, pela convivência 
fraterna e apoio recebido durante o curso. Em especial a Marcos, Osnir, Elisângela, Janaína, 
Luciana e Vandessa (amiga de todas as horas).  
 
A todos os professores, funcionários e amigos do Departamento de Ciências Farmacêuticas 
da UFPE. Em especial à Iguacy Duque. 
 

  



 
 
Às minhas amigas Daniella, Izabella, Marcelinha, Marcella, Morgana, Renata, Dani 
Cristine, Carolzinha e Paula Soares. 
 
Aos amigos Jessé, Bráulio, Paulo Delgado e Walkirdes. 
 
À Paula Mirelle (minha nova irmã), pela convivência dia-a-dia comigo.  
 
Aos amigos da Farmácia do Hospital de Hematologia da Fundação HEMOPE, em especial à 
Fátima Brasileiro, pelo acolhimento, apoio, amizade e compreensão. 
 
Aos amigos que mesmo distante sempre me apoiaram. 
 
Ao Conselho Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, pelo suporte 
financeiro. 
 
Ao Laboratório Hebron – PE. 
 
À Allergisa Pesquisa Dermato-Cosmética Ltda., pela realização dos testes in vivo. 
 
Meus sinceros agradecimentos a todos que contribuíram de alguma forma para que esta 
dissertação pudesse existir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

SUMÁRIO 
 
 LISTA DE FIGURAS III 

 LISTA DE TABELAS IV 

 RESUMO V 

 ABSTRACT VI 

1. INTRODUÇÃO 01 

2. REVISÃO DA LITERATURA 04 

2.1 RADIAÇÃO SOLAR 05 

2.1.1 RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA 06 

2.1.1.1. RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA A (UVA) 07 

2.1.1.2. RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA B (UVB) 07 

2.1.1.3. RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA C (UVC) 08 

2.2. PELE X RADIAÇÕES SOLARES 08 

2.2.1. FORMAS DE PROTEÇÃO NATURAL CONTRA A RADIAÇÃO UV 09 

2.2.2. EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES SOLARES 10 

2.3. FILTROS SOLARES 11 

2.3.1. FILTROS SOLARES INORGÂNICOS 12 

2.3.2. FITROS SOLARES ORGÂNICOS 12 

2.3.3. FILTROS SOLARES DE ORIGEM NATURAL 13 

2.4. COMPOSIÇÃO DOS FOTOPROTETORES 14 

2.5. ESTABILIDADE DOS FOTOPROTETORES 15 

2.6. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DE FOTOPROTETORES 16 

2.6.1. DETERMINAÇÃO DO FPS 17 

2.6.1.1. DETERMINAÇÃO DO FPS IN VITRO 18 

2.6.2. RESISTÊNCIA À ÁGUA 20 

2.6.3. SEGURANÇA DE FOTOPROTETORES 20 

3. OBJETIVOS 22 

3.1. GERAL 23 

3.2. ESPECÍFICOS 23 

4. ARTIGO I: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE EMOLIENTES EM EMULSÕES CONTENDO 

FILTROS SOLARES 24 

 RESUMO 25 

 INTRODUÇÃO 26 

 MATERIAIS E MÉTODOS 27 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 31 

 CONCLUSÕES 39 

 ABSTRACT 40 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 40 

  
I 



 
 
5. ARTIGO II: EFICÁCIA E SEGURANÇA DE FOTOPROTETORES DE BAIXO, MÉDIO E ALTO FPS 43 

 RESUMO 44 

 ABSTRACT 45 

 INTRODUÇÃO 45 

 MATERIAIS E MÉTODOS 47 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 53 

 CONCLUSÕES 55 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 55 

6. ARTIGO III: ESTUDO IN VITRO DO POTENCIAL FOTOPROTETOR DOS EXTRATOS 

GLICÓLICOS DE CALENDULA OFFICINALIS L. E MATRICARIA CHAMOMILLA L. 58 

 RESUMO 59 

 ABSTRACT 59 

 INTRODUÇÃO 60 

 MATERIAIS E MÉTODOS 61 

 RESULTADOS 62 

 DISCUSSÃO 63 

 CONCLUSÕES 64 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 64 

7. CONCLUSÃO 70 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 73 

9. ANEXOS 79 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II  



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 Revisão da Literatura  

Figura 1 Classificação do espectro eletromagnético da luz 05 
Figura 2 Representação esquemática da pele 09 
Figura 3 Mecanismo de ação dos filtros solares físicos 12 
Figura 4 Mecanismo de ação dos filtros solares químicos 13 
   
 

Artigo I 
 

Figura 1 Estruturas dos filtros solares químicos empregados nas formulações: Benzofenona-

3 (A) e p-Metoxicinamato de octila (B) 27 
Figura 2 Variação do diâmetro médio das gotículas (µm) durante os ciclos térmicos 

32 
Figura 3 Cristais de Benzofenona-3 observados em F5 após ciclos térmicos (40×) 

34 
Figura 4 Espalhabilidade inicial (A) das formulações e após 6 ciclos térmicos (B), em 

função do peso (g) aplicado sobre a amostra 34 
Figura 5 Cristais de Benzofenona-3 observados em F4 (A) e F5 (B) após 30 dias de 

armazenamento em temperatura ambiente, e em F2 (C) após 60 dias à temperatura 

ambiente (40×, 10× e 40×, respectivamente) 36 
Figura 6 Variação dos valores de pH em função do tempo (dias) para as formulações 

armazenadas à temperatura ambiente (A) e a 45ºC (B) 37 
Figura 7 Avaliação da espalhabilidade das formulações em função do peso (g) aplicado após 

90 dias em temperatura ambiente  39 
Figura 8 Avaliação da espalhabilidade das formulações em função do peso (g) aplicado após 

90 dias em estufa a 45ºC 39 
   

 Artigo III  

Figura 1 Valores médios das absorvâncias do extrato glicólico de Calendula officinalis 

associado à formulação fotoprotetora, em relação à formulação padrão 
68 

Figura 2 Valores médios das absorvâncias do extrato glicólico de Matricaria chamomilla 

associado à formulação fotoprotetora, em relação à formulação padrão 
68 

Figura 3 Valores médios das absorvâncias dos extratos glicólicos de Calendula officinalis e 

Matricaria chamomilla associados à formulação fotoprotetora, em relação à 

formulação padrão 
69 

 
 
 
 
 

  
III 



 
 

LISTA DE TABELAS 
 

 Revisão da Literatura  

Tabela I Fototipos de pele, conforme a susceptibilidade ao eritema após a exposição solar 17 

Tabela II Ponderação empregada no cálculo do FPS por espectrofotometria 19 

   

 Artigo I  

Tabela I Descrição dos componentes das formulações e suas concentrações (%) 28 

Tabela II Ponderação empregada no cálculo do FPS por espectrofotometria 31 

Tabela III Resultados da avaliação da estabilidade das formulações após submissão a 6 ciclos 

térmicos (24h a 45°C ± 2°C/24h a -5°C ± 2°C) 33 

Tabela IV Variação do diâmetro médio das gotículas (µm) em função do tempo e local de 

armazenamento 35 

Tabela V Valores calculados de FPS para as formulações em função do tempo e local de 

armazenamento 37 
   

 Artigo II  

Tabela I Descrição dos componentes das formulações e suas concentrações (%) 49 

Tabela II Ponderação empregada no cálculo do FPS por espectrofotometria 48 

Tabela III Determinação da Dose Eritematógena Mínima (DEM) 50 

Tabela IV Escala de avaliação preconizada pelo Grupo Internacional Investigador de 

Dermatites de Contato (IRCDG) 52 

Tabela V Valores de FPS in vitro, in vivo a seco e após imersão em água para as 

formulações F1B, F1M e F1A 53 

Tabela VI Valores de FPS in vitro, in vivo a seco e após imersão em água para as 

formulações F3B, F3M e F3A 54 
   

 Artigo III  

Tabela I Descrição dos componentes da formulação padrão e suas concentrações (%) 66 

Tabela II Concentrações (%) dos extratos glicólicos acrescentados à formulação padrão 66 

Tabela III Ponderação empregada no cálculo do FPS por espectrofotometria 67 

Tabela IV  Valores calculados de FPS para as formulações avaliadas 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IV  



 
 

RESUMO 
 

 
A pele, além de suas funções fisiológicas, possui um importante papel social sendo considerada um 
retrato de saúde e bem-estar. No dia-a-dia, está exposta a inúmeros fatores nocivos, dentre eles a 
radiação solar. A conscientização a respeito dos efeitos nocivos à pele causados pela exposição 
excessiva ao sol levou ao aumento do consumo de protetores solares. Paralelamente, faz-se 
necessário o desenvolvimento de fotoprotetores eficazes e seguros, capazes de conferir proteção 
efetiva frente às variações de intensidade da radiação incidente, do tipo de pele e da faixa etária. 
Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver fórmulas fotoprotetoras com 
baixo, médio e alto fator de proteção solar (FPS) e avaliar sua eficácia e segurança. As etapas 
preconizadas neste trabalho levaram preliminarmente à avaliação de diversos emolientes, os quais 
influenciam a solubilidade dos filtros solares químicos, podendo afetar significativamente o FPS e, 
conseqüentemente, a estabilidade da formulação. Desta forma, avaliamos a influência de cinco 
emolientes distintos (triglicerídeos cáprico/caprílico, benzoato de alquila, benzoato de feniletila, 
miristato de isopropila e palmitato de isopropila) em formulações contendo 7,5% (p/p) de p-
metoxicinamato de octila e 6,0% (p/p) de benzofenona-3, como filtros químicos. Nossos resultados 
demonstraram que os triglicerídeos cáprico/caprílico e o benzoato de feniletila desempenharam de 
maneira satisfatória suas propriedades solubilizantes e que as formulações mantiveram-se estáveis 
nos tempos e temperaturas estabelecidos. Visando a qualidade final do produto e seguindo os 
parâmetros descritos na RDC nº 237 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para 
registro de fotoprotetores, analisamos as propriedades relevantes da formulação que influenciam na 
determinação do FPS, resistência à água e irritabilidade dérmica. Ao incorporar agentes com 
propriedades filmógenas (silicones e polímeros), obteve-se com o copolímero de PVP/eicoseno 
resultados satisfatórios, quando associado a emulsificantes poliméricos e emulsionantes com 
reduzido caráter hidrofílico. As formulações propostas atingiram os valores de FPS esperados (8, 15 
e 60) e não foram detectadas reações adversas (eritema, edema, pápulas ou vesículas) nas áreas de 
aplicações do produto. Ainda buscando acompanhar as tendências do mercado consumidor, avaliou-
se o potencial fotoprotetor dos extratos glicólicos de Calendula officinalis e Matricaria chamomilla, 
incorporados na formulação com FPS 15, verificando-se uma maior proteção solar com o extrato 
glicólico de M. chamomilla. Os resultados encontrados nos levam a concluir que os triglicerídeos 
cáprico/caprílico e o benzoato de feniletila foram os melhores solubilizantes da benzofenona-3. 
Dentre os agentes filmógenos analisados, o copolímero de PVP/eicoseno aumentou a performance 
da emulsão O/A, melhorando sua resistência à água. Os FPS esperados foram alcançados tanto nos 
estudos in vitro quanto in vivo e não foram encontradas reações adversas. A incorporação do extrato 
glicólico de M. chamomilla produziu aumento da atividade fotoprotetora da formulação.  
 
PALAVRAS–CHAVE: Protetor solar, emolientes, fator de proteção solar (FPS), resistência à 
água, teste de contato, extratos glicólicos, Calendula officinalis, Matricaria chamomilla. 
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ABSTRACT 
   
 
Besides its physiologic functions, the skin has an important social function, as it could be associated 
with good health and well-being. Day by day, the skin is exposed to many hazardous factors, such 
as solar radiation. The understanding about harmful effects caused by excessive sun exposition 
increased the consumption of sunscreen lotions. Simultaneouls, it is necessary the development of 
more effective and safe sunscreen lotions, capable to promote effective skin protection front to 
variations of intensity of sun light, to skin type and age group. For such reason, the aim of the 
present study was to develop sunscreen formulations with low, medium and high sun protection 
factor (SPF) and evaluate the effectiveness and safety of the preparations. The first stage of the 
work was to evaluate several emollients, wich influence the solubility of sunscreen and affect the 
SPF and, consequently the formulation stability. We evaluate the influence of five different 
emollients (caprylic/capric triglyceride, alkyl benzoate, phenylethyl benzoate, isopropyl myristate 
and isopropyl palmitate) in formulations containing 7,5% (p/p) of octylmethoxycinnamate and 6,0% 
(p/p) of benzophenone-3, as chemical sunscreens. The results demonstrated that caprylic/capric 
triglyceride and the phenylethyl benzoate carried out very good solvent properties and kept the 
stability of the formulation at the time and temperature scheduled. In order to maintener the final 
quality of the product and following the parameters for sunscreen lotions registration, as described 
in the Resolution RDC n° 237 of the Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), we 
verified relevant properties of the formulation which influence on SPF determination, water 
resistance and skin irritability. The incorporation of film forming agents (silicons and polymers), we 
obtained satisfactory results with the copolymer PVP/eicosene, when associated with polymeric 
emulsificants and emulsifyings with low hydrophilic character. The proposed formulations reached 
the expected values of  SPF (8, 15 and 60) and no adverse reactions (redness, edema, wheal or 
vesicles) were detected in the skin application areas. In attempt to follow market tendencies, we 
evaluated the fotoprotection potencial of glycolic extracts of Calendula officinalis and Matricaria 
chamomilla incorporated on the formulation with FSP 15. We observed a better protection with M. 
chamomilla extract. Based on our results, we conclude that caprylic/capric triglyceride and the 
phenylethyl benzoate were the best solubilizants for benzophenone-3. The copolymer PVP/eicosene 
increased the O/W emulsion performance improving water resistance. The expected SPF values 
were obtained in both in vitro and in vivo, and no side effects were detected. The incorporation of 
Matricaria chamomilla glycolic extract increased the fotoprotection activity of the formulation.  
 
KEY WORDS: Sunscreens, emollients, sun protector factor (SPF), water resistance, patch testing, 
glicolics extracts, Calendula officinalis, Matricaria chamomilla. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pele é considerada o retrato da saúde, do bem-estar físico e mental de um indivíduo, 

influenciando diretamente na estética e no psíquico das pessoas e, consequentemente, em suas 

atividades sociais e profissionais (STOCKDALE, 1991). Vivemos numa sociedade de culto ao sol, 

onde a pele bronzeada representa sinônimo de bem-estar e símbolo de beleza. Entretanto, a 

exposição ao sol em excesso e sem proteção adequada, com o único objetivo de possuir um corpo 

bronzeado, é desaconselhável e pode causar efeitos prejudiciais à saúde (MOTA et al., 2003). 

Nada põe em dúvida que o sol é um elemento indispensável para a vida. O favorecimento da 

síntese de vitamina D, que contribui para a formação dos ossos, evitando o raquitismo, é um dos 

efeitos benéficos da radiação solar (GARCIA, 2001). 

Entretanto, sabe-se hoje que a exposição ao sol é o maior risco ao desenvolvimento de 

câncer de pele, fotoenvelhecimento e alterações do sistema imune (MASSON e SCOTTI, 2003). 

Os perigos à saúde relacionados com a radiação ultravioleta podem ser minimizados por 

uma proteção adequada através de produtos cosméticos fotoprotetores, encontrados no mercado 

com diferentes Fatores de Proteção Solar (FPS). As formas cosméticas mais utilizadas são as 

emulsões e os géis (SCHUELLER e ROMANOWSKI, 1999). 

A eficácia de um fotoprotetor não depende apenas dos tipos e quantidades de filtros solares 

envolvidos, mas das características do produto final, sendo de importância decisiva a escolha 

adequada de todos os componentes da formulação, incluindo veículo, emulsificantes, componentes 

graxos, emolientes, agentes filmógenos, entre outros (AZZELLINI, 1995). 

No desenvolvimento de protetores solares, o formulador busca definir uma estrutura de 

produto que apresente o máximo aproveitamento das matérias-primas, racionalizando o qualitativo 

e o quantitativo de cada item da formulação com o objetivo de obter um produto adequado dentro 

dos parâmetros de eficácia, inocuidade, relação custo/benefício e aceitação pelo consumidor 

(KHURY et al., 1995). 

A fotoproteção dada pelos filtros solares é geralmente determinada pelos fototestes em 

voluntários humanos. No entanto, estes testes são muito complexos para serem aplicados como 

rotina no controle de qualidade de protetores solares e, em conseqüência disso, têm-se desenvolvido 

técnicas in vitro para avaliar o grau de proteção destes produtos. O método espectrofotométrico para 

determinação do FPS, desenvolvido por Mansur e colaboradores, se traduz num método de interesse 

acadêmico e orientativo diante de produtos e formulações cujo comportamento fotoprotetor se 

desconhece (MANSUR et al., 1986a).  
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A busca de produtos que permitam uma maior proteção contra os raios solares tem sido 

objeto de vários estudos. Um produto bem formulado e estudado oferecerá ao usuário eficácia 

fotoprotetora adequada e a segurança de uma exposição ao sol sem riscos. Nesse contexto, o 

objetivo desta pesquisa foi o desenvolvimento de fórmulas fotoprotetoras com baixo, médio e alto 

FPS, eficazes e seguras, que permaneçam por maior tempo no estrato córneo, formando uma 

película o mais uniforme possível, bloqueando, absorvendo ou refletindo as radiações incidentes, 

comprovadamente responsáveis pelos efeitos deletérios do sol na pele. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Radiação solar 2.1. Radiação solar 

  
O Sol é uma fonte natural de radiações eletromagnéticas que se caracterizam pela sua 

freqüência e comprimento de onda, e são classificadas de acordo com essas propriedades em 

diferentes grupos. Ao conjunto de todas elas, denomina-se espectro eletromagnético (MOTA et al., 

2003). 

O Sol é uma fonte natural de radiações eletromagnéticas que se caracterizam pela sua 

freqüência e comprimento de onda, e são classificadas de acordo com essas propriedades em 

diferentes grupos. Ao conjunto de todas elas, denomina-se espectro eletromagnético (MOTA et al., 

2003). 

O espectro eletromagnético da radiação solar (Figura 1) compreende as ondas elétricas, 

ondas de rádio, raios infravermelho, luz visível, luz ultravioleta, raios X, gama e cósmicos 

(GARCIA, 2001). 

O espectro eletromagnético da radiação solar (Figura 1) compreende as ondas elétricas, 

ondas de rádio, raios infravermelho, luz visível, luz ultravioleta, raios X, gama e cósmicos 

(GARCIA, 2001). 

  

 

  Raios 
gama 

Ondas de Raios X Ultravioleta Raios Visíveis Infravermelho 
Rádio   

  

  

  UVC UVB UVA 

  
Comprimento de onda (nm) Comprimento de onda (nm) 100 290 400400320  

FIGURA 1 - Classificação do espectro eletromagnético da luz (Adaptado de STEINER, 1997a). FIGURA 1 - Classificação do espectro eletromagnético da luz (Adaptado de STEINER, 1997a). 

  

De todo o espectro solar, apenas os raios infravermelhos (780-5000 nm), a luz visível (400-

780 nm) e a radiação ultravioleta (100-400 nm) alcançam a superfície terrestre na proporção de 50, 

45 e 5%, respectivamente (GASPARRO et al., 1998; KIMBROUGH, 1997; MATHEUS e 

KUREBAYASHI, 2002). O restante é bloqueado pela camada de ozônio. Ultimamente, essa 

camada protetora vem sofrendo modificações pela agressão dos poluentes, concentrados 

especialmente nas grandes cidades. Em determinados locais da Terra, a camada de ozônio está mais 

fina, permitindo a passagem de raios mais agressivos e em maior quantidade. Este fato parece ser o 

principal motivo do aumento assustador do câncer de pele nos últimos anos (STEINER, 1997b). 

De todo o espectro solar, apenas os raios infravermelhos (780-5000 nm), a luz visível (400-

780 nm) e a radiação ultravioleta (100-400 nm) alcançam a superfície terrestre na proporção de 50, 

45 e 5%, respectivamente (GASPARRO et al., 1998; KIMBROUGH, 1997; MATHEUS e 

KUREBAYASHI, 2002). O restante é bloqueado pela camada de ozônio. Ultimamente, essa 

camada protetora vem sofrendo modificações pela agressão dos poluentes, concentrados 

especialmente nas grandes cidades. Em determinados locais da Terra, a camada de ozônio está mais 

fina, permitindo a passagem de raios mais agressivos e em maior quantidade. Este fato parece ser o 

principal motivo do aumento assustador do câncer de pele nos últimos anos (STEINER, 1997b). 

A região dos raios infravermelhos é percebida sob a forma de calor. É responsável pelo 

transporte do calor do Sol para a Terra e, quando incide sobre a matéria, provoca aumento de 

temperatura, sendo por isso chamada faixa de raios calóricos (GARCIA, 2001). Além de provocar o 

aumento da temperatura com ressecamento pela perda da umidade, ocasionam vasodilatação da 

A região dos raios infravermelhos é percebida sob a forma de calor. É responsável pelo 

transporte do calor do Sol para a Terra e, quando incide sobre a matéria, provoca aumento de 

temperatura, sendo por isso chamada faixa de raios calóricos (GARCIA, 2001). Além de provocar o 

aumento da temperatura com ressecamento pela perda da umidade, ocasionam vasodilatação da 
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pele, que se evidencia pelo eritema imediato, fracamente pigmentado. Dessa forma, contribuem 

para a aceleração dos efeitos nocivos dos raios ultravioleta (SANTORO et al., 2001). 

A radiação solar, na região do visível, é percebida como cores. Possui grau variado de 

energia calórica, luminosa e química, sendo responsável pelos fenômenos de fotossensibilização 

(GARCIA, 2001; SANTORO et al., 2001). 

Na região do ultravioleta, a radiação solar é percebida por meio de reações fotoquímicas que 

em excesso levam a alterações mutagênicas, imunossupressoras e carcinogênicas (GARCIA, 2001). 

Os raios ultravioleta A (UVA) são suficientemente energéticos para causar reações fotoquímicas, 

resultando em efeitos que podem afetar a pele de forma aguda ou crônica (HARBER et al., 1990). 

 

2.1.1. Radiação ultravioleta 

 

A região do ultravioleta (UV) possui o mais curto comprimento de onda quando comparada 

às regiões do visível e infravermelho do espectro solar, e sua energia está inversamente relacionada 

ao seu comprimento de onda. Assim, as radiações UV representam o componente de maior poder 

energético e são as mais preocupantes quando pensamos em fotoproteção (SANTORO et al., 2001). 

A radiação UV é composta de radiações de comprimento de onda entre 100 e 400 nm, as 

quais classificam-se em três grupos: UVA (radiação ultravioleta A, de 320 a 400 nm), UVB 

(radiação ultravioleta B, de 290 a 320 nm) e UVC (radiação ultravioleta C, de 100 a 290 nm), 

levando-se em conta suas características de propagação e efeitos fisiológicos (GARCIA et al., 1991; 

KIMBROUGH, 1997; URBACH, 1997). 

O comprimento e a quantidade de energia da onda são inversamente proporcionais; assim, 

quanto menor o comprimento de onda, maior será a quantidade de energia que ela carrega. Tal 

mecanismo serve para o entendimento das radiações UVA, UVB e UVC e seus efeitos sobre a pele 

humana (SHAATH, 1997). 

As radiações apresentam diferentes graus de penetrações e respostas relacionadas ao 

comprimento de onda e ao local onde será absorvida a energia da luz. Os fótons que carregam esta 

energia são absorvidos por moléculas da pele que a transformam em calor. Neste processo, 

dependendo da radiação e da energia, podem ocorrer danos importantes ao DNA (ácido 

desoxirribonucléico) (LIM et al., 1999; STEINER, 1997b). 

As radiações UVB, de menor comprimento de onda, são mais energéticas e possuem um 

menor poder de penetração na pele, sendo intensamente absorvidas pela epiderme. Já as radiações 
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UVA, de maior comprimento de onda, são menos energéticas e penetram mais profundamente na 

pele (MASSON e SCOTTI, 2003; REBELO, 1997). 

 

2.1.1.1. Radiação ultravioleta A (UVA) 

 

Os raios UVA podem ser subdivididos em UVA baixo ou próximo, de 320 a 340 nm, 

responsável pela grande maioria dos efeitos fisiológicos do UVA na pele, e UVA alto ou longo, de 

340 a 400 nm, responsável por alterações muito pequenas nas fibras elásticas (MATHEUS e 

KUREBAYASHI, 2002). 

Embora a radiação UVA seja muito mais abundante, é menos energética do que a UVB. É 

responsável pela pigmentação direta da pele, promove o escurecimento da melanina pela 

fotoxidação da leucomelanina, localizada nas células das camadas externas da epiderme, levando ao 

bronzeamento (KIMBROUGH, 1997; PAOLA e RIBEIRO, 1998). 

Os raios UVA são 600-1000 vezes menos eritematógenos que os UVB e penetram mais 

profundamente na pele atingindo a derme. São capazes de provocar perda de elasticidade por 

quebra das fibras elásticas; modificam o colágeno, formando colágeno insolúvel que possui menor 

capacidade de absorção de água; e originam o aparecimento de radicais livres oxidativos 

(FAIRHURST, 1997; REBELO, 1997; STEINER, 1997b). Dessa forma, são responsáveis pelo 

envelhecimento cutâneo precoce (fotoenvelhecimento ou envelhecimento actínico), por doenças de 

fotossensibilidade e também contribuem para o desenvolvimento do câncer (MASSON e SCOTTI, 

2003; MEYBECK, 1983; PAOLA e RIBEIRO, 1998; STOCKDALE, 1991). 

 

2.1.1.2. Radiação ultravioleta B (UVB) 

 

Representa apenas cerca de 0,5% do total do espectro solar que chega à superfície da Terra. 

É conhecida como região eritematógena ou região das queimaduras solares, sendo responsável pelo 

eritema actínico, cuja intensidade varia de acordo com a sensibilidade individual e a duração de 

exposição. Também é responsável pelas manchas, descamação e reações irritantes que conduzem à 

formação de melanina e ao desenvolvimento de bronzeado (pigmentação indireta da pele) 

(FAIRHURST, 1997; REBELO, 1997). 

Os raios UVB possuem pequena penetração na pele, cerca de 90% são absorvidos na 

epiderme. Entretanto, devido à sua alta energia, são os responsáveis pelos danos agudos e crônicos à 
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pele, tais como manchas, queimaduras (vermelhidão e até bolhas), descamação e câncer de pele 

(MENDONÇA, 1996; STEINER, 1997a). 

Comprimentos de onda de UVB causam a maioria dos danos ao sistema imune cutâneo, 

agindo diretamente sobre as bases pirimídicas (especialmente a timina) do DNA celular da 

epiderme humana e induzindo formação de radicais livres e danos ao DNA. As cadeias de DNA 

podem ser reparadas por enzimas endonucleases específicas, mas um excesso destas lesões 

contribui para o envelhecimento da pele, imunossupressão e cânceres (PAULY e PAULY, 1996). 

Em dose moderada, a radiação UVB apresenta atividade anti-raquítica, estimulando a 

formação da vitamina D a partir do ergosterol epidérmico (MASSON e SCOTTI, 2003). Os raios 

UVB são mais intensos entre 10 e 15 horas do dia, em decorrência da modificação da angulação do 

sol e da absorção da radiação solar pela atmosfera (STEINER, 1996; STEINER, 1997b). 

 

2.1.1.3. Radiação ultravioleta C (UVC) 

 

É também conhecida como região germicida ou bactericida. Por possuir energia elevada 

associada ao seu menor comprimento de onda, é altamente lesiva ao homem, com efeitos 

carcinogênicos e mutagênicos. É absorvida em sua maioria pela camada de ozônio, barreira natural 

de proteção que recobre a Terra, de tal forma que a quantidade dessa radiação que atinge a 

população é muito pequena. Porém ocorreu e continua ocorrendo a destruição de parte da camada 

de ozônio, elevando não apenas o problema da incidência da radiação UVC, mas também se 

verifica a elevação na incidência das radiações UVA e UVB sobre a Terra (GARCIA et al., 1991; 

SANTORO et al., 2001; URBACH, 1997). 

 

2.2. Pele x Radiações solares  

 

A pele é o órgão que envolve o corpo determinando seu limite com o meio ambiente e 

protegendo o organismo contra a perda de água por evaporação e contra o atrito. Corresponde a 

16% do peso corporal e exerce diversas funções, como: regulação térmica, defesa orgânica, controle 

do fluxo sangüíneo, proteção contra diversos agentes do meio ambiente e funções sensoriais (calor, 

frio, pressão, dor e tato). É o único órgão que apresenta dois tipos de envelhecimento, o cronológico 

ou intrínseco, comum a todos os outros órgãos, relacionado com a idade e o envelhecimento 

causado pelo sol, chamado fotoenvelhecimento (STEINER, 1997a). 
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A pele é composta de várias camadas: epiderme e derme, nas quais estão imersos os anexos 

da pele; e hipoderme, cuja função é apoiar e unir a pele ao resto do corpo (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Representação esquemática da pele (fonte: http://www.prostheticskin.com). 

 

A epiderme é quem nos protege mais diretamente contra as radiações solares. É formada por 

cinco camadas celulares que, da periferia para o centro, são as seguintes: estrato córneo, lúcido, 

granuloso, espinhoso e germinativo. Possui quatro tipos de células diferenciadas estrutural e 

funcionalmente: queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel. Todas elas 

possuem extrema importância no processo de proteção natural e defesa do organismo, relacionados 

à proteção solar (PRISTA et al., 1992; SCOTTI et al., 2001). 

As células de Langerhans são células chaves do sistema ativo de defesa imune que protege a 

pele contra ataques externos. A exposição solar habitual diminui o número destas células 

epidermais entre 20 a 50%. Como conseqüência, este sistema se deteriora, tornando o 

fotoenvelhecimento mais severo e a pele exibe menor resistência ao desenvolvimento de lesões 

cancerosas (PAULY e PAULY, 1996). 

A derme é constituída por fibras de colágeno, elastina e reticulina. Promove a flexibilidade 

da pele, mantém a homeostase, e é responsável pela produção de melanina. A hipoderme é 

considerada um isolante térmico e amortecedor de traumas físicos ou mecânicos (PRISTA et al., 

1992; SCOTTI et al., 2001). 

 

2.2.1. Formas de proteção natural contra a radiação UV 

 

O ser humano dispõe de três formas naturais de proteção contra a radiação ultravioleta: a 

melanina, o ácido urocânico e o espessamento do estrato córneo (GARCIA, 2001). 

  9 



Coelho, L.C.S.; Protetor Solar: Desenvolvimento Farmacotécnico e Avaliação... 
 
 

A melanina, pigmento responsável pela coloração da pele e dos cabelos, atua como um 

verdadeiro filtro óptico absorvendo as radiações e transformando-as em calor (decomposição 

térmica), captando a energia e neutralizando os radicais livres originados pela radiação (MOURA, 

1996). A quantidade de melanina presente em uma pessoa depende da raça e da exposição ao sol, 

podendo a pele negra oferecer uma proteção de dez a quinze vezes melhor contra a radiação solar 

do que a branca (GARCIA, 2001). 

O aquecimento da pele provoca transpiração mais ou menos abundante e o suor secretado 

possui ácido urocânico, cujas propriedades absorventes se situam na região UVB, oferecendo, 

portanto, uma proteção à pele. Entretanto, esta proteção é transitória, devido à perda por 

solubilidade na água e por evaporação do suor (PRISTA et al., 1992; GARCIA, 2001). 

 Em resposta à exposição solar, o estrato córneo sofre um espessamento (24 a 36 horas após 

irradiação) devido a maior presença de queratina, que absorve parte da radiação incidente, 

impedindo que esta alcance as camadas mais profundas da pele, onde poderia causar efeitos 

danosos e irreversíveis. Assim, a epiderme torna-se mais grossa e menos permeável às radiações 

eritematógenas (GARCIA, 2001). 

 

 2.2.2. Efeitos biológicos das radiações solares 

  

 Quando a pele é exposta às radiações solares de forma excessiva sempre ocorrem alterações 

biológicas e fisiológicas. O dano causado à pele pelas radiações ultravioleta pode ser revertido 

parcial ou totalmente pelo sistema intrínseco às células da epiderme ou às células da camada mais 

profunda. Os danos que não forem revertidos irão se acumulando nessas células que então, num 

determinado momento, irão se reproduzindo com pequenos defeitos específicos. Por isso muitas 

alterações causadas pela luz do sol só começam a ser visíveis após exposição repetida (10-20 anos), 

quando então são nítidas as queratoses, manchas, rugas e até lesões malignas (STEINER, 1996; 

STEINER, 1997b). 

 De acordo com Masson e Scotti (2003), os principais resultados da exposição seguida às 

radiações UV podem ser percebidos a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, de modo geral, os 

efeitos são benéficos: calorífico devido às radiações infravermelhas; anti-raquitismo devido às 

radiações UVB, essenciais para a síntese cutânea da vitamina D; e pigmentação imediata induzida 

pelos raios UVA. Os efeitos a médio prazo são em sua maior parte devido à exposição à radiação 

UVB: queimadura solar, que pode ser agravada pela exposição conjunta à UVA; bronzeado 

retardado; hiperqueratinização, produto de uma maior atividade mitótica das células epiteliais, 
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doses de UVA também podem provocar aumento da espessura do estrato córneo; e 

imunossupressão. Os efeitos a longo prazo dependem em grande parte das radiações UVB, mas 

sabe-se hoje que as UVA também contribuem para o desenvolvimento do câncer devido à produção 

de radicais livres.  

 Os efeitos tardios incluem o envelhecimento cutâneo, o qual corresponde a um conjunto de 

modificações que aparecem na pele senil e que atingem todas as camadas da pele, e o câncer de 

pele, que pode ser definido como crescimento anormal de células resultando num tumor, o qual 

pode apresentar-se em forma de caroço, vermelhão, feridas, manchas e outros (STEINER, 1997b). 

 Os principais tipos de câncer induzidos pela radiação ultravioleta são: carcinomas 

basocelulares, os mais freqüentes; carcinomas espinocelulares; e melanomas, os mais graves, 

agressivos e invasivos, que nem sempre podem ser tratados pela cirugia ou quimioterapia 

(MASSON e SCOTTI, 2003). 

 

2.3. Filtros solares 

 

O filtro solar é uma substância química de uso tópico que tem a capacidade de refletir ou 

absorver as radiações ultravioleta que atingem a pele, minimizando assim os efeitos danosos dessas 

radiações sobre a mesma (STEINER, 1998). 

O primeiro filtro solar documentado apareceu em 1928, nos Estados Unidos, com a 

introdução comercial de uma emulsão contendo dois filtros químicos, salicilato de benzila e 

cinamato de benzila. O primeiro produto solar patenteado foi o ácido p-aminobenzóico (PABA), em 

1943, que se popularizou nos anos 50 e 60, abrindo espaço para utilização de vários derivados p-

aminobenzoatos em protetores solares. Mas só na década de 80 o filtro solar tornou-se ingrediente 

fundamental nos produtos para se obter uma pele saudável (LOWE e FRIEDLANDER, 1997). 

Os filtros solares devem ser compatíveis com os numerosos ingredientes usados na 

formulação, devem ser estáveis e conservar suas propriedades quando expostos à luz, devem ser 

inócuos para a pele sadia e devem ser atóxicos. Devem, também, apresentar boa relação custo-

benefício, e fácil processabilidade (COSTABILE, 1989). 

No Brasil, os filtros ultravioletas permitidos para cosméticos, com as máximas 

concentrações autorizadas, estão listados na Resolução RDC nº 161 de 11 de setembro de 2001 

(BRASIL, 2001). 

De acordo com o tipo de proteção que oferecem, os filtros solares podem ser classificados 

como físicos ou bloqueadores e químicos ou absorvedores (GARCIA, 2001). 
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2.3.1. Filtros solares inorgânicos 
 

Também chamados de filtros físicos ou bloqueadores, os agentes de efeito físico apresentam 

proteção devido à sua deposição sobre a pele e, desta forma, agem refletindo e/ou dispersando a 

radiação incidente (Figura 3). A dispersão (espalhamento) é o processo no qual a luz é 

redirecionada de tal forma que algumas de suas frações sigam em todas as direções possíveis. 

Exemplos mais empregados desta classe de filtros solares são o dióxido de titânio e o óxido de 

zinco. Eles são normalmente utilizados em conjunto com os filtros químicos para se atingir altos 

valores de Fatores de Proteção Solar (FPS) (SHAATH, 1997). 

 

 
 
FIGURA 3 – Mecanismo de ação dos filtros solares físicos (MATHEUS e KUREBAYASHI, 

2002). 

 

Esses bloqueadores são muito eficazes na proteção da pele, mas tendem a formar um filme 

branco na sua superfície. Uma recente inovação na tecnologia de filtros físicos foi a criação de 

versões micronizadas dessas moléculas, onde as partículas têm seu tamanho reduzido ao ponto de 

não refletirem a luz visível e dispersar a luz ultravioleta. Essas versões micronizadas se depositam 

sobre a pele como filmes invisíveis (SCHUELLER e ROMANOWSKI, 1999; GASPARRO et al., 

1998). 

 

2.3.2. Filtros solares orgânicos 
 

Também chamados de filtros químicos, são compostos sintéticos que podem absorver  a 

radiação UV. São classificados, baseados no tipo de radiação que absorvem: em filtros UVA, se 

  12 



Coelho, L.C.S.; Protetor Solar: Desenvolvimento Farmacotécnico e Avaliação... 
 
 
absorvem a radiação com comprimento de onda entre 320-400 nm (derivados de benzofenonas e 

antranilato de mentila), e filtros UVB, se absorvem a radiação compreendida entre 290-320 nm 

(PABA e seus derivados, salicilatos, cinamatos e derivados do benzimidazol) (SHAATH, 1997; 

MOTA et al., 2003). 

Os filtros químicos são geralmente substâncias aromáticas conjugadas com um grupo 

carbonila. Algumas vezes, um grupo doador de elétron (amina ou metoxi) é substituído na posição 

orto ou para do anel aromático (GASPARRO, 1998). 

Quando a luz UV atinge essas moléculas, provoca uma excitação fotoquímica, na qual a 

molécula é estimulada para o nível de mais alta energia (π *). Quando as moléculas voltam para o 

estado fundamental (n), o excesso de energia absorvida é emitido como luz com um estado diferente 

de energia, conforme mostra a Figura 4 (MATHEUS e KUREBAYASHI, 2002; SCALIA et al., 

2002). 

 

 
 

FIGURA 4 – Mecanismo de ação dos filtros solares químicos (MATHEUS e KUREBAYASHI, 

2002). 

 

2.3.3. Filtros solares de origem natural 
 

Os filtros químicos podem ser naturais ou sintéticos. Os naturais podem ser representados 

por óleos e extratos vegetais. Os óleos absorvem uma porcentagem limitada das radiações 

compreendidas entre 290-320 nm. Alguns exemplos são: óleo de côco, óleo de amendoim, óleo de 

algodão e óleo de gergelim (RANGEL e CORRÊA, 2002). 

A possibilidade de reações fotoalérgicas e fototóxicas devido ao potencial 

fotossensibilizante dos filtros químicos sintéticos e as limitações das suas concentrações de uso 
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pelos órgãos regulatórios colocam as matérias-primas naturais que apresentam atividade 

fotoprotetora ou capazes de potencializar o fator de proteção solar (FPS) destes filtros como um 

alvo interessante para as pesquisas atuais (MORAIS et al., 2004). 

A utilização de filtros solares naturais é ainda discutível, além das variações no conteúdo de 

um mesmo extrato em função do modo de extração, tipo de solução extrativa e fonte, a ausência de 

informações inerentes à sua estabilidade frente à radiação UV são fatores que limitam seu uso como 

filtros solares. Entretanto, os extratos vegetais podem ser utilizados de forma positiva em 

preparações fotoprotetoras como coadjuvantes, associados aos filtros sintéticos, pois 

independentemente de seus efeitos filtrantes tais produtos apresentam enormes vantagens 

eudérmicas (RANGEL e CORRÊA, 2002). 

O importante é atribuir a ação dermofarmacológica não à planta, genericamente, mas sim 

aos seus metabólitos secundários. Pretende-se buscar no reino vegetal substâncias que possam 

absorver as radiações de comprimento de onda da região ultravioleta (200 a 400 nm), especialmente 

as compreendidas entre 290 e 320 nm (UVB), conhecidas eritematógenas, além das outras do 

espectro UVA (320-400 nm), que hoje também são alvo de estudo como danosas à pele, quando de 

exposição excessiva à luz do sol (BILLHIMER, 1987; FREITAS, 1990).  

Os extratos de plantas que contêm flavonóides (como, por exemplo, Calendula officinalis, 

Matricaria chamomilla, Achillea millefolium, Hamamelis virginiana, Mentha piperita, e Salvia 

officinalis) são capazes de absorver a luz ultravioleta, o que mostra a possibilidade de uso destes 

extratos como filtros solares em preparações fotoprotetoras (SOUZA et al., 2005). 

 

2.4. Composição dos fotoprotetores 

 

A proteção efetiva contra a radiação solar está disponível na forma de preparações para uso 

tópico, conhecidas como fotoprotetores. Inicialmente, só eram usados contra queimadura solar; 

hoje, são usados para proteção contra o envelhecimento cutâneo e também contra o câncer de pele 

(BILLHIMER, 1989).  

Os tipos mais comuns de formulações de produtos de proteção solar de uso tópico são as 

emulsões (cremes e loções), podendo ser do tipo óleo-em-água (O/A) ou água-em-óleo (A/O), e os 

géis. Esses produtos são designados para serem espalhados sobre a pele, deixando um filme que 

pode ser eficaz na proteção contra os danos solares (SCHUELLER e ROMANOWSKI, 1999; 

DAHMS, 1996). 
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O grau de proteção de um fotoprotetor não depende apenas dos tipos e quantidades de filtros 

solares envolvidos, mas das características do produto final, sendo de importância decisiva a 

escolha adequada de todos os componentes da formulação, incluindo veículo, emulsificante, 

componentes graxos, emolientes, agentes filmógenos, entre outros (KHURY et al., 1995). 

A eficiência de um filtro solar incorporado numa emulsão é influenciada principalmente 

pelo emulsificante e pelos componentes graxos. Os emulsificantes são capazes de afetar o 

comportamento da tensão superficial durante a fase de formação da película. Frequentemente, o 

emulsificante é o único fator que controla o comportamento reológico da emulsão e, 

consequentemente, a distribuição homogênea e completa do sistema de transporte sobre a pele. Eles 

também controlam a resistência à água do produto e contribuem significativamente para a 

compatibilidade do produto com a pele (DAHMS, 1996). 

Os emolientes influenciam na capacidade de espalhamento e penetração de fotoprotetores no 

estrato córneo. Eles podem modificar a permeabilidade da pele, fazendo com que os filtros solares 

possam fixar-se com uma maior substantividade e, dessa forma, pode-se aumentar a resistência da 

emulsão à água (RODRIGUES e SALKA, 2001; FORSTER et al., 1997). Além de conferir 

hidratação e emoliência à pele, os emolientes são excelentes solubilizantes dos filtros solares e 

podem assegurar a estabilidade do perfil espectrofotométrico dos filtros, principalmente daqueles 

que atuam na faixa do UVB (KHURY et al., 1995).  

Existem agentes que, embora destituídos de efeito fotoprotetor intrínseco, determinam o 

aumento da performance das formulações contendo filtros solares. A inclusão de silicones confere à 

formulação um diferencial nos produtos, eles potencializam o efeito de fotoprotetores pela 

capacidade que apresentam de formar filmes resistentes à água, além de apresentar extrema 

afinidade pela pele e baixíssima toxicidade (AZZELLINI, 1995). 

 
 

2.5. Estabilidade dos fotoprotetores 
 
 
Define-se emulsão estável como aquela que conserva as devidas proporções entre seus 

constituintes e mantém a superfície interfásica, mesmo após estar exposta a tensões decorrentes de 

fatores como temperatura, agitação e aceleração da gravidade. A instabilidade física do sistema se 

manifesta principalmente através dos fenômenos de cremeação, floculação e coalescência. O 

aumento da viscosidade da fase externa pode aumentar a estabilidade da emulsão, diminuindo a 

velocidade de sedimentação (ECCLESTON, 1997; RIEGER, 1996; SILVA e SOARES, 1996). 
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Para a preparação de tais emulsões, são utilizadas condições de tensão para a rápida 

avaliação da estabilidade das formulações. O aumento da temperatura é a técnica consagrada usada 

para acelerar as reações químicas. Os fenômenos exatos que explicam a instabilidade de uma 

emulsão a temperaturas elevadas, não podem ser claramente estabelecidos sem estudos intensivos. 

A viscosidade, via de regra, diminui com o aquecimento. Assim, a probabilidade das partículas 

encontrarem umas às outras energeticamente, sob a influência do movimento browniano, é 

intensificada. A diminuição da viscosidade da fase contínua ou dispersa aumenta a probabilidade de 

coalescência no impacto (RIEGER, 1996). 

Reações de hidrólise de tensoativos em valores de pH muito altos ou muito baixos, 

processos fotoquímicos, destruição microbiana de componentes da emulsão, eletrólitos, embalagens 

não adequadas e estresse mecânico durante o transporte, também são fatores que aceleram a 

separação das emulsões (ECCLESTON, 1997; SILVA e SOARES, 1996). 

O controle de qualidade das emulsões protetoras solares é de grande importância para a 

obtenção de um produto de boa espalhabilidade e estabilidade. São importantes as análises físico-

químicas, tais como odor, coloração, aparência física, centrifugação, tamanho de gotículas, 

viscosidade, determinação do pH, condutividade elétrica, análise cromatográfica e 

espectrofotométrica, e as análises microbiológicas (BRASIL, 2004; REBELO, 1993; SILVA e 

SOARES, 1996). 

 
 

2.6. Avaliação da eficácia e segurança de fotoprotetores 
 
 
Como os protetores solares são fórmulas cosméticas de uso tópico, a efetividade dos filtros 

solares depende da aplicação do produto sobre a pele que está sujeita à exposição da radiação solar. 

Além disso, a radiação solar também penetra percutaneamente, causando danos às células internas 

da pele. Por isso, um protetor solar deve propiciar uma cobertura uniforme e uma permanência 

mínima no estrato córneo da pele (MARIANI et al., 1998). 

A eficácia de uma formulação contendo filtro solar é comumente determinada através do 

grau de proteção contra o eritema ou queimadura solar. Para isso, a técnica mais utilizada é a 

determinação do Fator de Proteção Solar (FPS). O FPS é um índice definido como a relação entre a 

Dose Eritematógena Mínima (DEM) na pele protegida (com o produto a ser testado) pela DEM na 

pele desprotegida (Equação 1) (BRAILE, 2001). 

 

 

  16 



Coelho, L.C.S.; Protetor Solar: Desenvolvimento Farmacotécnico e Avaliação... 
 
 

 FPS = __DEM na pele protegida__ 
            DEM na pele não protegida (Equação 1) 

 

 

 

A DEM é a quantidade mínima de energia requerida para produzir a primeira reação de 

vermelhidão perceptível, uniforme e com bordas claramente definidas. Essa dose pode ser medida 

em intensidade de luz ou em tempo de exposição. Porém o método mais comum para determinação 

do FPS in vivo é pelo tempo de exposição (KIMBROUGH, 1997). 

 

2.6.1. Determinação do FPS 

 

Diferentes métodos encontram-se disponíveis para a determinação do FPS, os quais podem 

ser in vivo e in vitro. Os métodos in vivo são os mais adequados, empregados e mundialmente 

aprovados (DUTRA e KEDOR-HACKMANN, 2001). São bastante similares e baseiam-se nas 

medidas das DEM em indivíduos com fototipos I, II e III, de acordo com a classificação descrita na 

Tabela I (BILLHIMER, 1989; MOTA et al., 2003). 

 

TABELA I – Fototipos de pele, conforme a susceptibilidade ao eritema após a exposição solar 

(BILLHIMER, 1989; MOTA et al., 2003). 

 

Fototipos Reação 

I Sempre queima, nunca bronzeia 

II Sempre queima, bronzeamento mínimo 

III Queima moderadamente, bronzeia discretamente 

IV Queima pouco, sempre bronzeia bem (pele morena) 

V Raramente queima, bronzeia profundamente (mulato) 

VI Nunca queima, profundamente pigmentado (pele negra) 

 

 

Além do tipo de pele selecionado, outras características comuns aos métodos para FPS in 

vivo são: a área utilizada para o teste (dorso), a quantidade aplicada (2 mg/cm2) e o tempo de 

secagem da amostra (≥ 15 minutos). 
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A metodologia in vivo para determinação do FPS foi desenvolvida e proposta por 

organizações particulares e governamentais, tais como: Food and Drug Administration (FDA), 

Estados Unidos; Deutsches Institut für Normung (DIN), Alemanha Ocidental; Standard Association 

of Autralia (SAA), Austrália; Japan Cosmetic Industry Association (JCIA), Japão; The European 

Cosmetic Toiletry and Perfumary Association (COLIPA), Europa (ALVES e AEGERTER, 1988; 

MENDONÇA, 1996). 

No Brasil não há ainda metodologias oficiais e aprovadas para a determinação do FPS. Para 

registro de fotoprotetores na ANVISA, devem ser apresentados os relatórios de teste de eficácia 

realizados in vivo, seguindo as metodologias FDA ou COLIPA (BRASIL, 2002; FREITAS et al., 

2001). 

O FPS é determinado, oficialmente, apenas para a radiação UVB, porém, as metodologias 

para a determinação do grau de proteção UVA estão sendo alvo das atenções nos grandes centros de 

pesquisas internacionais (HANSEN, 1997; MASSON e SCOTTI, 2003). 

 

2.6.1.1. Determinação do FPS in vitro 

 

Devido aos testes para determinação de FPS in vivo apresentarem dificuldades, tais como: 

planejamento cuidadoso, muito tempo e voluntários para serem realizados, além de se tornarem 

problemáticos para determinações de altos valores de FPS (requerem longo tempo de irradiação 

UV, podendo ocorrer variabilidade nos resultados); vários métodos alternativos para a determinação 

do FPS in vitro têm sido desenvolvidos e aperfeiçoados (SAYRE et al., 1979; STOKES e DIFFEY, 

1997). 

Os métodos in vitro são geralmente de dois tipos: métodos que medem a transmissão da luz 

UV de um filtro solar colocado sob a forma de um filme em placas de quartzo ou um substrato, ou 

métodos que medem as características de absorção através de uma solução diluída da preparação 

solar (DUTRA e KEDOR-HACKMANN, 2001). 

Estes métodos são de natureza física e, apesar de serem precisos, sofrem certas limitações 

porque não consideram nenhum fator envolvendo a interação da pele humana com o produto 

(MANSUR et al., 1986a). 

O método espectrofotométrico desenvolvido por Mansur e colaboradores demonstrou ser 

eficaz e rápido, permitindo a determinação do FPS. Os resultados obtidos apresentaram uma boa 

correlação com resultados encontrados in vivo (MANSUR et al., 1986b). Neste método, o FPS é 
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calculado por uma equação matemática (Equação 2), inicialmente desenvolvida por Sayre (SAYRE 

et al., 1979). 

 

 
FPS espectrofotométrico = FC . ∑ 320  EE(λ) . I(λ) . Abs(λ)    

290 (Equação 2) 
 

 

Onde:  FC = fator de correção, igual a 10; 

EE(λ) = efeito eritematógeno da radiação solar em cada comprimento de onda (λ); 

I(λ) = intensidade da radiação solar em cada comprimento de onda (λ); 

Abs(λ) = leitura espectrofotométrica da absorvância da amostra em cada comprimento de 

onda (λ). 

 

 O produto entre o efeito eritematógeno (EE) e a intensidade da radiação (I) é constante em 

cada comprimento de onda e foi determinado por Sayre, conforme a Tabela II (SAYRE et al., 

1979). 

 

TABELA II – Ponderação empregada no cálculo do FPS por espectrofotometria (SAYRE et al., 

1979). 

 

 Comprimento de onda (nm) EE × I (normalizado) 
Valores relativos 

290 0,0150 
295 0,0817 
300 0,2874 
305 0,3278 
310 0,1864 
315 0,0839 
320 0,0180 

Total 1,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vários trabalhos empregando este método para análise de produtos comerciais e produtos 

naturais demonstraram que este método pode ser aplicado em uma rotina de controle de qualidade 

pois apresenta boa correlação com o método in vivo (FREITAS et al., 2001; GARCIA et al., 1990; 

GARCIA et al., 1991; SANTOS et al., 1999). 
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O maior obstáculo para este método in vitro são os resultados obtidos por amostras que 

contêm partículas dispersas na emulsão, como o dióxido de titânio e o óxido de zinco, isto porque 

os raios incidentes são desviados, obtendo-se assim, resultados divergentes do FPS real (SANTOS 

et al., 1999). 

 

2.6.2. Resistência à água 
 
 
Após aplicação do protetor solar na pele, numerosos fatores ligados ao próprio usuário, às 

condições de uso e ao ambiente alteram o nível de proteção. Destes, um dos mais importantes a ser 

considerado é a água, seja esta endógena ou exógena (MASSON e SCOTTI, 2003). 

A eficácia de um fotoprotetor também pode ser avaliada pela sua característica de resistência 

à água. Muitos fotoprotetores são desenvolvidos para serem resistentes à água. Agências 

regulatórias no mundo, incluindo FDA e COLIPA, têm protocolos definidos para avaliar tal 

propriedade (MARKOVIC et al., 2001). As metodologias estão baseadas nos mesmos princípios: 

pelo índice de proteção após imersão na água ou pelas medidas dos índices de proteção antes e após 

a imersão (MASSON e SCOTTI, 2003). 

O uso de polímeros formadores de películas, como o PVP/eicoseno, PVP/hexadeceno ou 

copolímeros acrílicos/acrilatos, possibilitam que a película oleosa deixada sobre a pele forme uma 

camada uniforme, que melhora o desempenho do FPS e a resistência à água. A característica de 

resistência à água também pode ser melhorada utilizando-se emulsificantes insolúveis em água fria, 

como os fosfatos alquílicos (JOHNCOCK, 2000). 

 
2.6.3. Segurança de fotoprotetores  
 
  
Segundo o Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos da ANVISA 

(BRASIL, 2003), a maioria das informações necessárias para avaliação do risco potencial de um 

produto cosmético resulta do conhecimento dos componentes da formulação. São eles que podem, 

diretamente, ser os responsáveis por qualquer efeito sistêmico e por boa parte do risco alergênico.  

O potencial de irritação de um produto depende de uma série de variáveis: componentes 

usados, concentração dos ingredientes, absorção, quantidade aplicada, estado da pele, modo e 

freqüência de aplicação e efeito cumulativo (DOOMS-GOOSSENS, 1993). 

A avaliação da segurança deve preceder a colocação do protetor solar no mercado. O teste 

de contato é a principal ferramenta utilizada no diagnóstico de reação provocada por cosmético e na 

pesquisa de alergenicidade. Nesta, estão envolvidos os seguintes testes clínicos: irritabilidade 
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dérmica primária e acumulada, sensibilização cutânea, fototoxicidade e fotoalergia, os quais 

consistem em aplicações repetidas do produto na pele, e têm o objetivo de detectar possíveis 

irritações ou indução de sensibilização (FISHER, 1995). 

Os testes de segurança para fotoprotetores são obrigatórios para registro do produto junto a 

ANVISA e compreendem irritabilidade dérmica primária e cumulativa, sensibilização dérmica, 

fotoalergenicidade e fototoxicidade. A avaliação do produto cosmético em humanos não ocorre no 

sentido de investigar o potencial de risco, mas sim, de confirmar a segurança do produto acabado 

(BRASIL, 2003). 
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3.Objetivos 
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3. OBJETIVOS 

 
 

 3.1. Geral 

 

Desenvolver fórmulas fotoprotetoras com baixo, médio e alto FPS e avaliar sua eficácia e 

segurança. 

 

 

 3.2. Específicos 

 

• Avaliar a influência de cinco emolientes (triglicerídeos cáprico/caprílico, benzoato de 

alquila, benzoato de feniletila, miristato de isopropila e palmitato de isopropila) em emulsões de 

proteção solar com p-metoxicinamato de octila e benzofenona-3 sobre a determinação do FPS in 

vitro, pelo método espectrofotométrico de Mansur, e verificar a estabilidade física destas 

formulações após os ciclos térmicos (estabilidade preliminar) e o estudo de estabilidade acelerada. 

• Propor uma associação de filtros químicos e físicos que resulte em fotoprotetores com 

baixo, médio e alto FPS. Avaliar a eficácia das formulações por métodos in vivo e in vitro. 

• Verificar a substantividade de polímeros ou agentes filmógenos em formulações solares, 

com filtros químicos e físicos associados, utilizando testes de resistência à água e determinação do 

FPS in vivo. 

• Correlacionar os resultados obtidos para a determinação do FPS in vivo (COLIPA) e in 

vitro, pelo método espectrofotométrico de Mansur. 

• Avaliar o potencial de irritabilidade cutânea (irritabilidade dérmica primária e acumulada) 

para confirmar a segurança do produto final. 

• Empregar a espectrofotometria no ultravioleta para analisar o potencial fotoprotetor dos 

extratos glicólicos de Calendula officinalis e Matricaria chamomilla incorporados à emulsão 

protetora solar.  
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4.Artigo I 

 

Artigo submetido à Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE EMOLIENTES EM EMULSÕES CONTENDO FILTROS 

SOLARES 
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Strattmann2, Davi Pereira de Santana1 e Miracy Muniz de Albuquerque2 

1Núcleo de Desenvolvimento Farmacêutico e Cosmético – NUDFAC, Departamento de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, Brasil. 

2Núcleo de Controle de Qualidade de Medicamentos e Correlatos – NCQMC, Departamento de 

Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, Brasil. 

 
RESUMO 

Formulações fotoprotetoras do tipo emulsão óleo-em-água, contendo 7,5% (p/p) de p-

metoxicinamato de octila e 6,0% (p/p) de benzofenona-3 como filtros solares químicos, foram 

desenvolvidas e avaliou-se a influência de cinco emolientes distintos (triglicerídeos 

cáprico/caprílico, benzoato de alquila, benzoato de feniletila, miristato de isopropila e palmitato de 

isopropila) sobre a determinação espectrofotométrica do Fator de Proteção Solar (FPS) e a 

estabilidade. As preparações foram submetidas à estabilidade preliminar com ciclos térmicos (24 h 

a 45ºC ± 2ºC e 24 h a -5ºC ± 2ºC durante 12 dias), estabilidade acelerada (45ºC) e a longo termo 

(25°C) por 90 dias.  Foram observadas quanto ao aspecto macro e microscópico, pH, resistência à 

centrifugação, espalhabilidade e FPS in vitro, através do método espectrofotométrico desenvolvido 

por Mansur. Os resultados apontaram estabilidade física das formulações e demonstraram que o pH 

se manteve constante durante todo o período de estudo nas diferentes temperaturas avaliadas.  Os 

emolientes empregados proporcionaram bons resultados em relação ao FPS e à espalhabilidade. Os 

resultados encontrados nos levam a concluir que os triglicerídeos cáprico/caprílico e o benzoato de 

feniletila foram os melhores solubilizantes da benzofenona-3. 

 

Unitermos: Filtros solares químicos, emolientes, fator de proteção solar (FPS), estabilidade. 

 

 *Contato com o autor: Rua Ernesto Nazareth, 
Bloco 340, Mód. 05, Apto 120, Estância 
CEP: 50.860-260, Recife-PE, Brasil. 
Tel: 55 (0__81) 3252-4429 
e-mail: leilycoelho@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO 

 

A radiação ultravioleta (UV) representa o componente com maior poder energético do espectro 

solar e é a mais preocupante quando pensamos em fotoproteção. Seus efeitos nocivos sobre a pele 

incluem, a curto prazo, respostas inflamatórias (eritema, edema) e, a longo prazo, 

fotoenvelhecimento, imunossupressão e câncer de pele, este último tem se expandido em todo o 

mundo (PERUGINI et al., 2002). 

O conhecimento dos efeitos prejudiciais da luz solar tem promovido amplamente o uso de 

cosméticos fotoprotetores. Estas preparações contêm substâncias químicas usadas para absorver ou 

refletir a radiação UV, as quais são geralmente classificadas, de acordo com o tipo de proteção que 

oferecem, em filtros solares químicos ou físicos, respectivamente. Os filtros físicos são compostos 

inorgânicos, partículas com a função de refletir ou espalhar a luz UV, enquanto os químicos 

reduzem a quantidade de luz UV que alcança e danifica a pele, absorvendo essa radiação por 

promoção do elétron de um orbital molecular de baixa energia a um de alta energia. A molécula do 

protetor solar ativada dissipa o excesso de energia na forma de calor, através de fluorescência, 

interação com moléculas vizinhas ou sofrendo modificações fotoquímicas (SCALIA et al., 2002; 

JIANG et al.,1996). 

À medida que as pesquisas acerca dos danos actínicos tornam-se mais conclusivas, maior é o 

empenho em desenvolver fotoprotetores de ação prolongada e de amplo espectro, compreendendo 

as radiações UVA (320 – 400 nm) e UVB (290 – 320 nm), comprovadamente responsáveis pelos 

efeitos deletérios do sol na pele (SARVEIYA et al., 2004; MOTA et al., 2003). 

O tipo mais comum de formulação de produtos de proteção solar de uso tópico é a emulsão 

(cremes e loções), podendo ser do tipo óleo-em-água (O/A) ou água-em-óleo (A/O). Esses produtos 

são designados para serem espalhados sobre a pele, deixando um filme que pode ser eficaz na 

proteção contra os danos solares (SCHUELLER e ROMANOWSKI, 1999; DAHMS, 1996). 

A eficácia de um fotoprotetor não depende apenas dos tipos e quantidades de filtros solares 

envolvidos, mas das características do produto final, sendo de importância decisiva a escolha 

adequada de todos os componentes da formulação, incluindo veículo, emulsificante, componentes 

graxos, emolientes, agentes filmógenos, entre outros (KHURY et al., 1995). 

Os emolientes apresentam papel preponderante em qualquer formulação cosmética, umectando, 

lubrificando, protegendo e amaciando a pele (KAMERSHWARL e MISTRY, 2001). São agentes 

que influenciam na capacidade de espalhamento e penetração de fotoprotetores no estrato córneo. 

Eles podem modificar a permeabilidade da pele, fazendo com que os filtros solares possam fixar-se 
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com uma maior substantividade e, dessa forma, pode-se aumentar a resistência da emulsão à água 

(RODRIGUES e SALKA, 2001; FORSTER et al., 1997). 

Além de conferir hidratação e emoliência à pele, os emolientes são excelentes solubilizantes dos 

filtros solares e podem assegurar a estabilidade do perfil espectrofotométrico dos filtros, 

principalmente daqueles que atuam na faixa do UVB (KHURY et al., 1995). O Fator de Proteção 

Solar (FPS) é significativamente influenciado pela forma na qual as moléculas ou as partículas do 

filtro solar são distribuídas no produto, e na pele quando o mesmo é aplicado (HEWITT et al., 

2003). 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de cinco emolientes em emulsões de 

proteção solar com p-metoxicinamato de octila e benzofenona-3 sobre a determinação do FPS in 

vitro, assim como, determinar a estabilidade física das formulações. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Formulações estudadas 

Foram desenvolvidas cinco formulações O/A (tabela I) pelo método de emulsificação 

tradicional (ANSEL et al., 2000) para pesquisar os efeitos dos diferentes emolientes. Para todas as 

formulações foram empregados os filtros solares representados na Figura 1, benzofenona-3 (UVA) 

e p-metoxicinamato de octila (UVB), nas concentrações de 6,0% e 7,5% (p/p), respectivamente. 

 A B 
 

 

 

 

FIGURA 1 – Estruturas dos filtros solares químicos empregados nas formulações: Benzofenona-3 

(A) e p-Metoxicinamato de octila (B). 

 

Avaliação das formulações 

Após preparadas, as emulsões foram deixadas em repouso por 24 horas. Passado o período 

inicial de espera, realizou-se o teste em centrífuga, fez-se a análise macro e microscópica e 

determinou-se o pH, a espalhabilidade e o FPS.  
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As emulsões foram submetidas a ciclos de congelamento e descongelamento (24 horas a 45ºC ± 

2ºC e 24 horas a -5ºC ± 2ºC) durante 12 dias (6 ciclos) e avaliadas de acordo com os parâmetros pré-

determinados (BRASIL, 2004). 

Amostras das cinco formulações foram armazenadas à temperatura ambiente (25ºC ± 2ºC) e 

em estufa (45ºC ± 2ºC) durante 90 dias para o estudo de estabilidade acelerado. Os controles foram 

realizados nos tempos 0, 30, 60 e 90 dias. 

TABELA I – Descrição dos componentes das formulações e suas concentrações (%) 

Formulações 

Componentes 
Percentual (p/p) dos componentes em cada 

formulação 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Ciclometicone 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Álcool cetoestearílico etoxilado 20EO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Cera não-iônica 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Butil hidroxitolueno (BHT) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Fenoxietanol e alquilparabenos 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Copolímero de PVP/eicoseno 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Triglicerídeos cáprico/caprílico 3,00 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

Benzoato de alquila ⎯ 3,00 ⎯ ⎯ ⎯ 

Benzoato de feniletila ⎯ ⎯ 3,00 ⎯ ⎯ 

Miristato de isopropila ⎯ ⎯ ⎯ 3,00 ⎯ 

Palmitato de isopropila ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 3,00 

Emulsificante polimérico 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Polímero Carboxivinílico 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Trietanolamina 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Água destilada 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

EDTA dissódico 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Benzofenona-3 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

p-Metoxicinamato de octila 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Água destilada qsp 100 100 100 100 100 
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Análise macro e microscópica 

As características organolépticas (aspecto, cor e odor) foram avaliadas visualmente, sendo 

registrada qualquer mudança significativa durante o período de estudo. Já a análise microscópica foi 

realizada medindo-se o diâmetro de 100 gotículas em ocular micrométrica Remari PCR. Para tanto, 

diluiu-se a amostra em uma solução de propilenoglicol em água (50/50), na proporção de uma parte 

da amostra para vinte partes da referida solução (LEVIUS e DROMMOND, 1953). A lâmina foi 

preparada e observada em microscópio óptico Coleman com objetivas de 10, 40 ou 100x de 

magnitude e uma ocular de 10 aumentos. 

 

Teste de Centrifugação 

As amostras foram centrifugadas em centrífuga Excelsa Baby II, Fanem – 206R, durante 30 

min a 3500 rpm e no final observou-se a ocorrência ou não de separação de fases. O produto deve 

permanecer estável e qualquer sinal de instabilidade indica a necessidade de reformulação. Se 

aprovado nesse teste, o produto pode ser submetido aos testes de estabilidade (BRASIL, 2004).   

 

Determinação do pH 

Para a análise dos valores de pH assumidos pelas emulsões durante o estudo, as amostras 

foram diluídas a 10% (p/v) em água. As determinações foram efetuadas em pHmetro Micronal – 

B374, previamente calibrado com soluções tampão pH 4,0 e 7,0. 

 

Determinação da espalhabilidade 

Colocou-se um cilindro de vidro com 1,2 cm de diâmetro sobre uma placa suporte de vidro e 

sob essa placa posicionou-se uma folha de papel milimetrado. O cilindro foi colocado no centro da 

placa e então adicionou-se a amostra. Retirou-se cuidadosamente o cilindro e sobre a amostra 

adicionou-se uma placa de vidro de peso pré-determinado. Após um minuto calculou-se a superfície 

abrangida através da medição do diâmetro em duas posições opostas, com posterior cálculo do 

diâmetro médio. Repetiu-se o procedimento acrescentando novas placas, em intervalos de um 

minuto, e registrando, após cada determinação, a superfície e o peso da placa adicionada (ALVES, 

1996). 

A espalhabilidade, determinada a 25°C, foi calculada através da Equação 1: 

 

Ei = d2 . π                       (Equação 1) 

4
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onde: onde: 

Ei = espalhabilidade da amostra para peso i (mm2); Ei = espalhabilidade da amostra para peso i (mm2); 

d = diâmetro médio (mm). d = diâmetro médio (mm). 

π = 3,14 π = 3,14 

Os valores de espalhabilidade em função dos pesos adicionados foram determinados através de 

3 medições, calculando-se a média entre elas. 

Os valores de espalhabilidade em função dos pesos adicionados foram determinados através de 

3 medições, calculando-se a média entre elas. 

  

Determinação do FPS Determinação do FPS 

A determinação in vitro do FPS foi realizada de acordo com o método de Mansur et al. 

(1986). A absorvância (290-320 nm) de cada preparação, na concentração de 0,2 µL/mL diluída em 

etanol (triplicata), foi determinada usando um espectrofotômetro Varian – Vankel 50 UV-VIS, 

munido de cubeta de quartzo de 1cm de caminho óptico e acoplado a computador e impressora HP-

840C. 

A determinação in vitro do FPS foi realizada de acordo com o método de Mansur et al. 

(1986). A absorvância (290-320 nm) de cada preparação, na concentração de 0,2 µL/mL diluída em 

etanol (triplicata), foi determinada usando um espectrofotômetro Varian – Vankel 50 UV-VIS, 

munido de cubeta de quartzo de 1cm de caminho óptico e acoplado a computador e impressora HP-

840C. 

Para calcular o FPS, a Equação 2 (fórmula matemática linear de Mansur) foi empregada, e os 

valores da relação entre efeito eritematógeno e intensidade da radiação solar em cada comprimento 

de onda (EE . I) são constantes e já foram determinados por Sayre et al.  (1979), conforme a Tabela 

II. 

Para calcular o FPS, a Equação 2 (fórmula matemática linear de Mansur) foi empregada, e os 

valores da relação entre efeito eritematógeno e intensidade da radiação solar em cada comprimento 

de onda (EE . I) são constantes e já foram determinados por Sayre et al.  (1979), conforme a Tabela 

II. 

  
  

       290FPS espectrofotométrico = FC . ∑ 320  EE(λ) . I(λ) . Abs(λ)                             (Equação 2) FPS  = FC . ∑ espectrofotométrico
320  EE(λ) . I(λ) . Abs(λ)                             (Equação 2) 

  
  

onde: onde: 

FC = Fator de correção (= 10); FC = Fator de correção (= 10); 

EE(λ) = Efeito eritematógeno da radiação solar a cada comprimento de onda (λ); EE(λ) = Efeito eritematógeno da radiação solar a cada comprimento de onda (λ); 

I(λ) = Intensidade da radiação solar a cada comprimento de onda (λ); I(λ) = Intensidade da radiação solar a cada comprimento de onda (λ); 

Abs(λ) = Leitura espectrofotométrica da absorvância da solução da amostra a cada comprimento de 

onda (λ). 

Abs(λ) = Leitura espectrofotométrica da absorvância da solução da amostra a cada comprimento de 

onda (λ). 
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TABELA II – Ponderação empregada no cálculo do FPS por espectrofotometria (Sayre et al.,1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise estatística 

 Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão da média. A significância 

estatística foi determinada através da Análise de Variância (ANOVA; IC 95%) para os valores de 

pH, tamanho de gotículas, espalhabilidade e FPS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estudo de Estabilidade Preliminar 

Os ciclos térmicos avaliam a estabilidade, antecipando os processos de degradação passíveis de 

ocorrência durante as condições normais de armazenamento. Vários fatores podem comprometer a 

estabilidade das emulsões, sejam associados às características físicas do sistema, como método de 

emulsificação, temperatura de aquecimento e resfriamento, como a composição da emulsão 

(D’LEON, 2001). 

Antes de iniciar o estudo de estabilidade, foi realizado o teste de centrifugação. Os resultados 

preliminares não apontaram instabilidade física das formulações, visto que não houve separação de 

fases das emulsões na centrifugação. 

Nenhuma alteração de cor e odor foi observada quando as formulações foram submetidas aos 

ciclos térmicos. No entanto, observou-se ligeira mudança na Formulação F2 quanto ao aspecto, com 

presença de grumos, indicando um possível início de instabilidade entre o benzoato de alquila e os 

demais componentes da formulação.  

As formulações apresentaram gotículas com valores médios entre 1,3 e 2,2µm em função dos 

ciclos térmicos (figura 2). Observou-se um aumento de 46,6% do tamanho das gotículas na 

Formulação F2, sendo isto refletido através de mudanças no aspecto macroscópico da formulação. 

Comprimento de onda (nm) EE × I (normalizado) 
Valores relativos 

290 0,0150 
295 0,0817 
300 0,2874 
305 0,3278 
310 0,1864 
315 0,0839 
320 0,0180 

Total 1,0000 
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Segundo a análise de variância (ANOVA), não houve diferença estatisticamente significativa na 

variação do tamanho das gotículas para todas as formulações frente aos ciclos térmicos.  
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FIGURA 2 – Variação do diâmetro médio das gotículas (µm) durante os ciclos térmicos. 

 

Muitos autores citam a análise do tamanho de gotículas num sistema emulsionado como um 

método adequado para avaliação da estabilidade, pois características como viscosidade e 

propriedades ópticas da emulsão são dependentes do tamanho da gotícula ou da distribuição na fase 

dispersa (ALVES, 1996). A contagem ou determinação do tamanho das gotículas de uma emulsão 

por microscopia tem a vantagem de fornecer informações visuais diretas sobre a uniformidade da 

fase interna.  

A Tabela III apresenta resultados referentes à análise microscópica qualitativa, determinação do 

pH e FPS in vitro.  
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TABELA III – Resultados da avaliação da estabiblidade das formulações após submissão a 6 ciclos 

térmicos (24 h a 45°C ± 2ºC/24 h a –5°C ± 2ºC). 

Formulações Microscopia pH* (6,5 – 7,0) FPS in vitro*

F1a

F1 b

Sem alteração 

Sem alteração 
6,62 ± 0,01 

6,52 ± 0,02 

18,661 ± 0,019 

18,291 ± 0,006 

F2 a

F2 b

Sem alteração 

Sem alteração 
6,48 ± 0,02 

6,74 ± 0,02 

21,789 ± 0,025 

19,332 ± 0,006 

F3 a

F3 b

Sem alteração 

Sem alteração 
6,58 ± 0,03 

6,95 ± 0,03 

21,013 ± 0,074 

18,731 ± 0,011 

F4 a

F4 b

Sem alteração 

Sem alteração 
6,62 ± 0,02 

6,67 ± 0,02 

21,291 ± 0,094 

20,683 ± 0,012 

F5 a

F5 b

Sem alteração 

Presença de cristais 
6,57 ± 0,02 

6,83 ± 0,01 

21,047 ± 0,044 

19,520 ± 0,012 
*Os valores representam as médias de três determinações ± desvio padrão das médias. 
 a valor inicial;  b valor final. 

 

Os emolientes são a base fundamental de tais fórmulas em razão de suas diversas funções, 

agindo como solubilizante e solvente para componentes ativos, atuando como auxiliar de dispersão 

para produtos insolúveis (KAMERSHWARL e MISTRY, 2001).  O filtro solar (benzofenona-3) 

pode formar cristais insolúveis de acordo com o tipo e quantidade de emoliente empregado na 

formulação, podendo tais cristais influenciar no FPS final do produto. Porém, de acordo com os 

resultados descritos na Tabela III não foi possível evidenciar tal influência, isto porque, a 

metodologia utilizada (técnica de Mansur in vitro) preconiza a solubilização das amostras no 

solvente etanol, sendo este um fator crítico para a detecção dos cristais na formulação. 

Com relação ao exame microscópico, foi observada a presença de cristais de benzofenona-3 na 

Formulação F5 (figura 3) e em relação ao pH e FPS in vitro não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas (ANOVA, IC 95%). 
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FIGURA 3 – Cristais de Benzofenona-3 observados em F5 após ciclos térmicos (40×). 

 

Quando se trabalha com fórmulas de aplicação tópica, uma das características essenciais 

dessas formas cosméticas é a espalhabilidade, pois está diretamente relacionada com sua aplicação 

no local de absorção ou ação, ou seja, quanto maior a espalhabilidade maior será a absorção ou ação 

(ALVES, 1996). 

Os dados obtidos para o valor de espalhabilidade, em função do peso aplicado, estão 

representados graficamente (figura 4), revelando perfil similar entre as formulações. Segundo a 

análise de variância, não houve diferença estatisticamente significativa entre os resultados. 
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FIGURA 4 – Espalhabilidade inicial (A) das formulações e após 6 ciclos térmicos (B), em função 

do peso (g) aplicado sobre a amostra. 

 

Observou-se uma leve variação das amostras contendo triglicerídeos do ácido cáprico/caprílico 

(Formulação F1), onde se verificou um aumento da espalhabilidade. No caso da Formulação F3, 

com benzoato de feniletila, foi observado uma leve redução da espalhabildade, contudo não foi um 

resultado significativo. 
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Estudo de Estabilidade Acelerada 

No teste em centrífuga (3500rpm/30min) combinado com as temperaturas (25ºC ± 2ºC e 45°C ± 

2ºC) e tempo de armazenamento (90 dias), podemos observar que as emulsões não apresentaram 

separação de fases, indicando estabilidade física das formulações.  

As características físicas das formulações como aparência, cor e odor não sofreram 

modificações no período de estudo, diferentemente do observado no estudo de estabilidade 

preliminar, no qual as amostras são submetidas a condições drásticas de estresse. 

Os resultados dos diâmetros médios das gotículas (µm) em função do tempo e local de 

armazenamento encontram-se na Tabela IV.  

 

TABELA IV – Variação do diâmetro médio das gotículas (µm) em função do tempo e local de 

armazenamento. 

Tempo n F1 F2 F3 F4 F5 

  Amb 45°C Amb 45
°C

Am
b 

45°
C 

Am
b 

45°
C 

Am
b 

45°
C 

Zero 100 1,49 ± 
0,64 

1,49 ± 
0,64 

1,51 ± 
0,67 

1,51 ± 
0,67 

1,54 ± 
0,61 

1,54 ± 
0,61 

1,31 ± 
0,46 

1,31 ± 
0,46 

1,42 ± 
0,49 

1,42 ± 
0,49 

30  

dias 

100 1,85 ± 
0,54 

1,79 ± 
0,38 

1,62 ± 
0,41 

1,44 ± 
0,57 

1,59 ± 
0,63 

1,67 ± 
0,60 

1,38 ± 
0,61 

1,55 ± 
0,59 

1,66 ± 
0,44 

1,79 ± 
0,33 

60  

dias 

100 1,63 ± 
 0,64 

1,67 ± 
0,60 

1,74 ±  
0,52 

2,05 ± 
0,38 

1,71 ± 
0,49 

1,82 ± 
0,41 

1,45 ± 
0,47 

1,97 ± 
0,31 

1,60 ± 
0,40 

1,87 ± 
0,38 

90  

dias 

100 1,68 ± 
0,60 

1,92 ± 
0,48 

1,74 ± 
0,59 

2,07 ± 
0,47 

1,66 ± 
0,58 

1,98 ± 
0,61 

1,33 ± 
0,65 

2,09 ± 
0,47 

1,52 ± 
0,64 

2,20 ± 
0,41 

n = número de gotículas 

 

A partir da análise estatística (ANOVA, IC 95%), constatamos que não houve diferença 

significativa entre as formulações estudadas. Dessa forma, podemos supor que o sistema 

emulsionante utilizado nas formulações foi adequado. 

Observou-se, através da análise microscópica, a presença de cristais de benzofenona-3 nas 

Formulações F4 (figura 5A) e F5 (figura 5B) após 30 dias de armazenamento em temperatura 

ambiente. Já na Formulação F2 (figura 5C), os cristais foram observados após 60 dias de 

acondicionamento à temperatura ambiente. 
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FIGURA 5 – Cristais de Benzofenona-3 observados em F4 (A) e F5 (B) após 30 dias de 

armazenamento em temperatura ambiente, e em F2 (C) após 60 dias à temperatura ambiente (40×, 

10× e 40×, respectivamente). 

 

O problema de cristalização ocorre quando filtros UV orgânicos, como a benzofenona-3, são 

incorporados em fórmulas onde existam quantidades insuficientes de ésteres polares de ácidos 

graxos para dissolvê-los (JOHNCOCK, 2000). Diante das condições experimentais, verificou-se 

que o benzoato de alquila, miristato de isopropila e palmitato de isopropila, empregados como 

emolientes e solventes nas Formulações F2, F4 e F5, respectivamente, não desempenharam de 

maneira satisfatória suas propriedades. 

Os valores de pH para as formulações em função do tempo e local de armazenamento estão 

representados graficamente na Figura 6. 

Os valores de pH (tabela III e figura 6) mantiveram-se constantes durante todo o período de 

estudo nas condições avaliadas, e encontram-se dentro da faixa de pH compatível com a pele. 
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FIGURA 6 – Variação dos valores de pH em função do tempo (dias) para as formulações 

armazenadas à temperatura ambiente (A) e a 45ºC (B). 

 

Os valores calculados de FPS para as formulações em função do tempo e local de 

armazenamento estão dispostos na Tabela V. 

 

TABELA V – Valores calculados de FPS para as formulações em função do tempo e local de 

armazenamento 

Tempo F1 F2 F3 F4 F5 

 Amb 45°C Amb 45°C Amb 45°C Amb 45°C Amb 45°C

Zero 18,6 

± 

0,01 

18,6 

± 

0,01 

21,7 

± 

0,02 

21,7 

± 

0,02 

21,0 

± 

0,07 

21,0 

± 

0,07

21,2 

± 

0,09 

21,2 

± 

0,09 

21,0 

± 

0,04

21,0 

± 

0,04

30 

dias 

18,5 

± 

0,01 

18,5 

± 

0,02 

19,3 

± 

0,01 

20,8 

± 

0,06

18,7 

± 

0,02

20,4 

± 

0,04

19,1 

± 

0,03 

19,6 

± 

0,03 

19,5 

± 

0,05

20,3 

± 

0,03

60 

dias 

     18,5 

     ± 

     0,04 

18,5 

± 

0,02 

19,2 

± 

0,02 

20,6 

± 

0,04 

18,6 

± 

0,03 

19,6 

± 

0,06

18,7 

± 

0,04 

19,5 

± 

0,02 

19,1 

± 

0,02

20,2 

± 

0,02

90 

dias 

18,4 

± 

0,02 

18,4 

± 

0,01 

19,1 

± 

0,05 

20,5 

± 

0,07

18,5 

± 

0,05

19,5 

± 

0,02

18,0 

± 

0,05 

19,4 

± 

0,01 

19,1 

± 

0,02

20,2 

± 

0,01
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De acordo com AZZELLINI (1995), existem alguns emolientes que aumentam 

consideravelmente o FPS dos fotoprotetores. Isto ocorre pelo aumento da lipofilicidade que estes 

agentes proporcionam, determinando uma melhor deposição dos filtros solares na pele e uma maior 

resistência à água.  

Em termos de eficácia de FPS, os emolientes empregados neste estudo proporcionaram bons 

resultados (tabelas III e V). Verificou-se que não houve alteração significativa do FPS das 

formulações estudadas, independente da temperatura de armazenamento. 

O método espectrofotométrico para determinação do FPS desenvolvido por Mansur é viável 

para o controle de preparações protetoras solares, pois o mesmo fornece informações preliminares 

para o desenvolvimento de tais formulações, proporcionando uma definição do FPS antes de se 

realizarem os testes em seres humanos. Entretanto, esta técnica não é viável para detectar a 

influência dos cristais na eficácia da formulação em relação ao Fator de Proteção Solar. 

A representação gráfica da espalhabilidade das formulações após o período de estudo de 

estabilidade acelerada (figuras 7 e 8) mostra perfil similar e, segundo a análise de variância, não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os valores de espalhabilidade para as 

formulações. 

As características de espalhamento de óleos emolientes são de importância fundamental quando 

se necessita escolher um emoliente mais adequado de acordo com as necessidades de formulação 

(RODRIGUES e SALKA, 2001). Analisando as Figuras 4, 7 e 8, foi possível observar que não 

houve alteração significativa da espalhabilidade das amostras durante o período de estudo. 

Entretanto, o triglicerídeo do ácido cáprico/caprílico foi o emoliente que apresentou melhor 

resultado em temperatura ambiente comparado com o valor inicial, devido a sua menor 

espalhabilidade, mantendo o filtro solar na superfície da pele, protegendo-a dos efeitos nocivos da 

radiação UV e possíveis efeitos de irritabilidade. 
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FIGURA 7 – Avaliação da espalhabilidade das formulações em função do peso aplicado (g) 

após 90 dias em temperatura ambiente. 
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FIGURA 8 – Avaliação da espalhabilidade das formulações em função do peso (g) aplicado após 

90 dias em estufa a 45ºC. 

 

CONCLUSÕES 

 

A seleção rigorosa das matérias-primas envolvidas na formulação e o desenvolvimento 

tecnológico criterioso são fatores importantes para o desenvolvimento de produtos cosméticos cada 

vez mais bem elaborados, assegurando desta forma a qualidade, a segurança e a eficácia do produto. 

Certas metodologias, como a espectrofotometria, podem auxiliar nos estudos de estabilidade de 

formulações fotoprotetoras, pois além de contribuir nas triagens realizadas em seu 

desenvolvimento, podem avaliar se estas formulações sofreram alterações frente ao estresse térmico 

ou a qualquer outro tipo de estresse utilizado. 

Neste estudo, observamos a influência de alguns emolientes em emulsões fotoprotetoras. 

Verificamos que o benzoato de alquila, o miristato de isopropila e o palmitato de isopropila não 

desempenharam de maneira satisfatória suas propriedades solubilizantes dos filtros solares. A 

cristalização do filtro solar benzofenona-3 não foi identificada com o emprego dos emolientes 
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triglicerídeo do ácido cáprico/caprílico e benzoato de feniletila. A formulação com triglicerídeo do 

ácido cáprico/caprílico demonstrou ser eficaz contra os raios ultravioleta. 

 
ABSTRACT 

 

AVALIATION OF THE EMOLLIENTS INFLUENCE IN EMULSIONS CONTAINING SUNSCREENS AGENTS 

Sunscreen formulations like oil-in-water emulsion, containing 7,5% (p/p) of 

octylmethoxycinnamate and 6,0% (p/p) of benzophenone-3 as chemical sunscreens, were developed 

and the influence of five different emollients (caprylic/capric triglyceride, alkyl benzoate, 

phenylethyl benzoate, isopropyl myristate and isopropyl palmitate) was evaluated by 

spectrophotometric determination of the SPF and also the formulations stability. The preparations 

were submitted to preliminary stability with thermal cycles (25°C and 90°C for 90 days). The 

parameters macro and microscopic aspects, pH, centrifugation resistance and spreading rate were 

observed. The in vitro SPF were determinated through the spectrophotometric method developed by 

Mansur. The results showed physical stability of preparations and no variations of pH during the 

study on the evaluated temperature. The employed emollients provided good results in relation to 

SPF and spreading rate. Our results led us to conclude that caprylic/capric triglyceride and 

phenylethyl benzoate were the best solvents to benzophenone-3. 

Keywords: Chemical sunscreens, emollients, sun protection factor (SPF), stability. 
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RESUMO 

Os fotoprotetores podem ser preparados com a inclusão de um único filtro ou pela associação de 

dois ou mais, cuja finalidade é promover maiores níveis de proteção. A eficácia de um fotoprotetor 

é avaliada através da determinação do fator de proteção solar (FPS), o qual pode ser analisado 

através de métodos in vitro e in vivo. O grau de proteção também é representado pela propriedade 

de resistência à água. O produto final deve satisfazer ao consumidor que é hoje mais esclarecido e 

busca no produto qualidade, credibilidade quanto aos efeitos prometidos e acima de tudo, segurança 

na preservação de sua própria saúde. Com a finalidade de atender as necessidades de mercado e 

assegurar a saúde dos consumidores, verificou-se a eficácia de fotoprotetores com baixo, médio e 

alto FPS através da determinação espectrofotométrica (método de Mansur) e pelo método in vivo 

(COLIPA). O teste de contato (patch test oclusivo) foi empregado para avaliar o potencial de 

irritabilidade cutânea (irritabilidade dérmica primária e acumulada).  Ao incorporar agentes com 

propriedades filmógenas (silicones e polímeros) em formulações fotoprotetoras, obteve-se com o 

copolímero de PVP/eicoseno resultados satisfatórios, quando associado a emulsificantes 

poliméricos e emulsionantes com reduzido caráter hidrofílico. As formulações propostas atingiram 

os valores de FPS esperados (8, 15 e 60) e não foram detectadas reações adversas (eritema, edema, 

pápulas ou vesículas) nas áreas de aplicações do produto. Nossos resultados mostram que o 

copolímero de PVP/eicoseno aumentou a performance da emulsão O/A, melhorando sua resistência 

à água; os FPS esperados foram alcançados tanto nos estudos in vitro quanto in vivo e não foram 

encontradas reações adversas, confirmando a segurança do produto. 

 

Unitermos: Fotoprotetores, FPS (fator de proteção solar), resistência à água, teste de contato 
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ABSTRACT 

Efficacy and safety of low, medium and high SPF sunscreen lotions  

Sunscreen lotions can be prepared by both inclusion of only one and association of two or more 

sunscreen, whose purpose is to promote larger protection levels. The efficacy of sunscreens lotions 

is evaluated by determination of sun protection factor (SPF) which could be analyzed by either in 

vitro or in vivo methods. The protection level is also represented by water resistance property. The 

final product should satisfy the consumer that looks for quality, credibility and safety. With the 

purpose of assist market needs and assure consumer´s health, we verified the efficacy of low, 

medium and high SPF sunscreen lotions through spectrophotometric determination (Mansur 

method) and by in vivo method (COLIPA). The patch test occluded was employed to evaluate the 

potential of coetaneous irritability (primary and accumulated dermal irritability). The incorporation 

of agents with film properties (silicons and polymers) in the sunscreens formulations, we obtained 

satisfactory results with copolymer PVP/eicosene, when associated with polymeric emulsificants 

and emulsifyings with low hydrophilic character. The proposed formulations reached the expected 

values of  SPF (8, 15 and 60) and no adverse reactions (redness, edema, wheal or vesicles) were 

detected in the application areas of the products. Our results showed that copolymer PVP/eicosene 

increased the O/W emulsion performance improving water resistance. The expected SPF were 

obtained in both in vitro and in vivo and no side effects were detected which confirms product 

safety. 

 

Keywords: Sunscreens, sun protection factor (SPF), water resistance, patch testing 

 

1. INTRODUÇÃO 

Diante da crescente necessidade de informações relacionadas a produtos cosméticos, foi 

preconizado, pela ANVISA (BRASIL, 2000), sua definição, categorias e classificação quanto ao 

grau de risco que oferecem. Sendo assim, os fotoprotetores, pertencentes à categoria de cosméticos, 

estão enquadrados no grau de risco 2 (risco potencial), seguindo as normas de eficácia e segurança 

estabelecidas pela resolução vigente (BRASIL, 2002). 

A maioria das informações necessárias na avaliação do risco potencial resulta do 

conhecimento dos ingredientes que compõem sua fórmula. Os fotoprotetores podem ser preparados 

com a inclusão de um único filtro ou pela associação de dois ou mais, cuja finalidade é promover 

maiores níveis de proteção (RANGEL e CORRÊA, 2000). 
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Diferentes métodos encontram-se disponíveis para determinação do grau de proteção (FPS), 

os quais podem ser in vivo e in vitro. Os métodos in vivo são os mais adequados, empregados e 

mundialmente aprovados (DUTRA e KEDOR-HACKMANN, 2001). Várias metodologias foram 

utilizadas nos últimos 20 anos. Chegou-se recentemente a uma metodologia harmonizada pelos 

países de várias áreas econômicas mais adiantadas no conhecimento do assunto (Europa, Japão, 

Austrália, Nova Zelândia e África do Sul), fora os Estados Unidos, onde ainda se usa um método 

FDA (Food and Drug Administration) mais antigo. Porém, não há nenhuma incompatibilidade 

técnica entre essas metodologias, apenas diferem no número de voluntários incluídos nos testes: 20 

no protocolo FDA e 10 no protocolo harmonizado da COLIPA. (The European Cosmetic Toiletry 

and Perfumary Association) (MASSON e SCOTTI, 2003). 

Os métodos in vitro são geralmente de dois tipos: métodos que medem a transmissão da luz 

ultravioleta (UV) de um filtro solar colocado sob a forma de um filme em placas de quartzo ou um 

substrato, ou métodos que medem as características de absorção através de uma solução diluída da 

preparação solar (DUTRA e KEDOR-HACKMANN, 2001). 

Após aplicação do protetor solar na pele, numerosos fatores ligados ao próprio usuário, às 

condições de uso e ao ambiente alteram o nível de proteção. Destes, um dos mais importantes a ser 

considerado é a água, seja esta endógena ou exógena (MASSON e SCOTTI, 2003). 

A eficácia de um fotoprotetor pode ser avaliada pela sua característica de resistência à água. 

Muitos fotoprotetores são desenvolvidos para serem resistentes à água. Agências regulatórias no 

mundo, incluindo FDA e COLIPA, têm protocolos definidos para avaliar tal propriedade 

(MARKOVIC et al., 2001). 

No Brasil não há ainda metodologias oficiais aprovadas para a determinação da eficácia de 

fotoprotetores. Entretanto, para registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 

devem ser apresentados os relatórios de teste de eficácia realizados in vivo, seguindo as 

metodologias FDA ou COLIPA (BRASIL, 2002). 

A avaliação da segurança deve preceder a colocação do protetor solar no mercado. Segundo 

o Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos (BRASIL, 2003), o teste de contato é 

a principal ferramenta utilizada no diagnóstico de reação provocada por cosmético e na pesquisa de 

alergenicidade. Nesta, estão envolvidos os seguintes testes clínicos: irritabilidade dérmica primária 

e acumulada, sensibilização cutânea, fototoxicidade e fotoalergia, os quais consistem em aplicações 

repetidas do produto na pele, e têm o objetivo de detectar possíveis irritações ou indução de 

sensibilização (FISHER, 1995). 
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Visando a qualidade final do produto e seguindo os parâmetros descritos na Resolução RDC 

nº 237 da ANVISA (BRASIL, 2002), verificou-se a eficácia e segurança de fotoprotetores com 

baixo, médio e alto FPS. 

Visando a qualidade final do produto e seguindo os parâmetros descritos na Resolução RDC 

nº 237 da ANVISA (BRASIL, 2002), verificou-se a eficácia e segurança de fotoprotetores com 

baixo, médio e alto FPS. 

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 2. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

2.1 Formulações fotoprotetoras 2.1 Formulações fotoprotetoras 

Foram desenvolvidas formulações O/A (tabela I) pelo método de emulsificação tradicional 

(ANSEL et al., 2000) para pesquisar os efeitos dos diferentes agentes filmógenos, espessantes e 

emulsionantes. Para se alcançar um baixo FPS (F1B, F2B e F3B) foi incorporado à formulação 

apenas o filtro químico p-metoxicinamato de octila a 7,5% (p/p). Às formulações de FPS médio 

(F1M, F2M e F3M) foram associados os filtros químicos p-metoxicinamato de octila e 

benzofenona-3, 7,5% e 6,00% (p/p), respectivamente. Para formulações de alto FPS (F1A, F2A e 

F3A), foram feitas associações dos filtros químicos p-metoxicinamato de octila, metilbenzilideno 

cânfora, octiltriazona e octocrileno, 7,5%, 4,00%, 5,00% e 5,00% (p/p), respectivamente, com o 

filtro físico dióxido de titânio a 3,00% (p/p). 

Foram desenvolvidas formulações O/A (tabela I) pelo método de emulsificação tradicional 

(ANSEL et al., 2000) para pesquisar os efeitos dos diferentes agentes filmógenos, espessantes e 

emulsionantes. Para se alcançar um baixo FPS (F1B, F2B e F3B) foi incorporado à formulação 

apenas o filtro químico p-metoxicinamato de octila a 7,5% (p/p). Às formulações de FPS médio 

(F1M, F2M e F3M) foram associados os filtros químicos p-metoxicinamato de octila e 

benzofenona-3, 7,5% e 6,00% (p/p), respectivamente. Para formulações de alto FPS (F1A, F2A e 

F3A), foram feitas associações dos filtros químicos p-metoxicinamato de octila, metilbenzilideno 

cânfora, octiltriazona e octocrileno, 7,5%, 4,00%, 5,00% e 5,00% (p/p), respectivamente, com o 

filtro físico dióxido de titânio a 3,00% (p/p). 

  

2.2 Determinação do FPS in vitro 2.2 Determinação do FPS in vitro 

O FPS das formulações foi determinado pelo método espectrofotométrico, desenvolvido 

por Mansur (MANSUR et al., 1986). 

O FPS das formulações foi determinado pelo método espectrofotométrico, desenvolvido 

por Mansur (MANSUR et al., 1986). 

Foi pesado 1g de cada formulação e as diluições foram feitas em etanol (triplicata), até 

obter concentração final de 0,2 µL/mL. Para as formulações de alto FPS (F1A, F2A e F3A) foi 

necessário obter uma concentração final de 0,02 µL/mL. As absorvâncias foram registradas entre 

290 e 320nm com intervalos de 5nm usando um espectrofotômetro Varian – Vankel 50 UV-VIS, 

munido de cubeta de quartzo de 1cm de caminho óptico e acoplado a computador e impressora HP-

840C.  

Foi pesado 1g de cada formulação e as diluições foram feitas em etanol (triplicata), até 

obter concentração final de 0,2 µL/mL. Para as formulações de alto FPS (F1A, F2A e F3A) foi 

necessário obter uma concentração final de 0,02 µL/mL. As absorvâncias foram registradas entre 

290 e 320nm com intervalos de 5nm usando um espectrofotômetro Varian – Vankel 50 UV-VIS, 

munido de cubeta de quartzo de 1cm de caminho óptico e acoplado a computador e impressora HP-

840C.  

Para calcular o FPS, os valores médios obtidos através das leituras foram aplicados na 

fórmula proposta por Mansur (Equação 1). Os valores utilizados para o cálculo do efeito 

eritematógeno (EE) e intensidade da radiação solar (I) em cada comprimento de onda (λ) foram os 

já determinados por Sayre (SAYRE et al., 1979), conforme a Tabela II. 

Para calcular o FPS, os valores médios obtidos através das leituras foram aplicados na 

fórmula proposta por Mansur (Equação 1). Os valores utilizados para o cálculo do efeito 

eritematógeno (EE) e intensidade da radiação solar (I) em cada comprimento de onda (λ) foram os 

já determinados por Sayre (SAYRE et al., 1979), conforme a Tabela II. 

  

       290FPS espectrofotométrico = FC . ∑ 320  EE(λ) . I(λ) . Abs(λ)                             (Equação 1) FPS  = FC . ∑ espectrofotométrico
320  EE(λ) . I(λ) . Abs(λ)                             (Equação 1) 
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TABELA II – Ponderação empregada no cálculo do FPS por espectrofotometria (SAYRE et al., 

1979) 

TABELA II – Ponderação empregada no cálculo do FPS por espectrofotometria (SAYRE et al., 

1979) 

  

  

I(λ) = Intensidade da radiação solar a cada comprimento de onda (λ);  I(λ) = Intensidade da radiação solar a cada comprimento de onda (λ);  

EE(λ) = Efeito eritematógeno da radiação solar a cada comprimento de onda (λ);  EE(λ) = Efeito eritematógeno da radiação solar a cada comprimento de onda (λ);  

onde: FC = Fator de correção (= 10);  onde: FC = Fator de correção (= 10);  

Abs(λ) = Leitura espectrofotométrica da absorvância da solução de cada formulação a cada 

comprimento de onda (λ). 

Abs(λ) = Leitura espectrofotométrica da absorvância da solução de cada formulação a cada 

comprimento de onda (λ). 

  

  

  

  

  

  

  

 

Comprimento de onda (nm) Comprimento de onda (nm) EE × I (normalizado) EE × I (normalizado) 
Valores relativos Valores relativos 

290 0,0150 
295 0,0817 
300 0,2874 
305 0,3278 
310 0,1864 
315 0,0839 
320 0,0180 

Total 1,0000 
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TABELA I – Descrição dos componentes das formulações e suas concentrações (%) 

FORMULAÇÕES 

Componentes 
Percentual (p/p) dos componentes em cada formulação 

         F1B F1M F1A F2B F2M F2A F3B F3M F3A
Ciclometicone          2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Dimeticone/trimetilsiloxisilicato 3,00   

       

          

       

          

          

       

          

          
         

3,00 3,00 ― ― ― ― ― ― 
Cetilfosfato de potássio ― ― ― 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Álcool cetoestearílico 20EO 1,00 1,00 1,00 ― ― ― ― ― ― 

Cera não-iônica 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Copolímero de polivinilpirrolidona/eicoseno ― ― ― 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Triglicerídeos cáprico/caprílico 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Butil hidroxitolueno (BHT) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Benzofenona-3 ― 6,00 ― ― 6,00 ― ― 6,00 ― 

Dióxido de titânio ― ― 3,00 ― ― 3,00 ― ― 3,00 

p-Metoxicinamato de octila 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
Metilbenzilideno cânfora ― ― 4,00 ― ― 4,00 ― ― 4,00 

Octiltriazona ― ― 5,00 ― ― 5,00 ― ― 5,00 

Octocrileno ― ― 5,00 ― ― 5,00 ― ― 5,00 

Emulsificante polimérico 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Polímero carboxivinílico 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 ― ― ― 

Trietanolamina 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

EDTA dissódico
 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Conservante 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Água destilada qsp 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
* F1B, F2B e F3B = Formulações de Baixo FPS; F1M, F2M e F3M = Formulações de Médio FPS; F1A, F2A e F3A = Formulações de Alto FPS 

16 
16 
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2.3 Determinação do FPS in vivo 

O FPS foi determinado in vivo de acordo com o método da COLIPA. Dez (10) 

voluntários do sexo feminino, com idades entre 25 e 50 anos (média 37 anos), de fototipo 

I, II ou III, foram submetidos à ação de um Simulador de Arco Solar – Multiport 601 – 

como fonte de irradiação de luz ultravioleta de arco de xenônio, de 150 Watts, com filtros 

WG320 e UG11 fabricado pela Solar Light Company, Philadelphia, USA.  

O FPS é um índice definido como a relação entre a Dose Eritematógena Mínima 

(DEM) na pele protegida (com o produto a ser testado) pela DEM na pele desprotegida 

(Equação 1) (FREITAS et al., 2001). 

 

FPS  =       DEM da pele protegida                                               (Equação 2) 

                          DEM da pele não protegida 

 

A DEM é a quantidade mínima de energia requerida para produzir a primeira 

reação de vermelhidão perceptível, uniforme e com bordas claramente definidas. Essa 

dose pode ser medida em intensidade de luz ou em tempo de exposição. Porém o método 

mais comum para determinação do FPS in vivo é pelo tempo de exposição 

(KIMBROUGH, 1997). 

Antes da fase de teste, a DEM de cada voluntário foi determinada por uma 

seqüência de progressão geométrica de exposições à luz UV (DEM/minuto), sendo cada 

uma graduada com um aumento aproximado de 25% acima da radiação anterior. Vinte e 

quatro horas após a irradiação, os locais de teste foram avaliados pelo eritema de acordo 

com a Tabela III. 

 

TABELA III – Determinação da Dose Eritematógena Mínima (DEM) 

Reação Resultado 

0 = Ausente Negativo (-) 

1 = Eritema mínimo Duvidoso (±) 

2 = Eritema definido Positivo (+) 

3 = Eritema moderado Positivo (++) 

4 = Eritema intenso Positivo (+++) 
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Após a demarcação de 3 áreas medindo 35 cm2 no dorso (região infra-escapular), 

aplicou-se o filtro solar padrão e o produto avaliado em áreas adjacentes, na quantidade de 

0,07g (equivalente a 2mg/cm2) de maneira uniforme com o uso de dedeira. Após 15 

minutos da aplicação, iniciou-se a irradiação nas mesmas condições citadas. Esse 

procedimento foi repetido antes da imersão em água. 

Os tempos de exposição foram calculados para cada área individualmente, baseados 

na DEM previamente determinada da pele não protegida e no FPS estimado do produto 

avaliado. 

 

2.4 Determinação do FPS após imersão em água – Resistência à água 

Após a irradiação de UV dos locais de teste, tanto para o produto testado como para 

o controle, aplicou-se o produto novamente em área intacta (mínimo 50 cm2), aguardou-se 

15 minutos e cada voluntário entrou em banheira de hidromassagem com água na 

temperatura entre 23°C e 32°C por um período inicial de 20 minutos com agitação 

moderada da água. A seguir, o voluntário descansou 20 minutos fora da água e repetiu-se o 

procedimento de exposição e agitação por mais 20 minutos. Os voluntários foram 

acompanhados durante a imersão para assegurar que as áreas de teste não fossem tocadas. 

Após 60 minutos, ou seja, 40 minutos em contato com a água e 20 minutos de repouso, o 

voluntário foi seco com secador nas áreas de teste e com toalha macia nas demais áreas. Os 

locais de teste foram expostos à luz UV, utilizando-se a mesma metodologia aplicada antes 

da imersão. 

 

 2.5 Potencial de irritabilidade cutânea  

Foram selecionados 59 indivíduos voluntários, sendo 55 do sexo feminino e 03 do 

masculino, de fototipos I a IV, com idades entre 18 e 67 anos. O material utilizado para 

realização dos testes consistiu de cartela adesiva hipoalergênica para teste de contato 

(patch test) com discos de papel de filtro de 1,0 cm2 devidamente identificados, 

esparadrapo semipermeável hipoalergênico para oclusão, solução salina e amostras do 

produto.  

O produto (0,05g/ cm2) foi distribuído sobre o disco de papel de filtro A e a solução 

salina, utilizada como controle, na letra S. Em seguida, foram fixados no dorso direito ou 

esquerdo e cobertos com esparadrapo semipermeável hipoalergênico. A interpretação dos 

resultados considerou a escala de avaliação (tabela IV) preconizada pelo Grupo 
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Internacional Investigador de Dermatites de Contato (IRCDG) e a avaliação foi feita por 

dermatologista. 

 

TABELA IV – Escala de avaliação preconizada pelo Grupo Internacional Investigador de 

Dermatites de Contato (IRCDG)  

 

Reação Resultado 

0 = Ausente Negativo (-) 

1 = Eritema leve Duvidoso (?) 

2 = Eritema nítido Positivo (+) 

3 = Eritema + edema + pápulas Positivo (++) 

4 = Eritema + edema + pápulas + vesívulas Positivo (+++) 

 

 

Para a pesquisa de irritabilidade primária (KLIGMAN e WOODING, 1967) o 

método de teste utilizado foi o patch test oclusivo (teste de contato ou epicutâneo). Os 

locais de aplicação dos testes foram o dorso direito ou esquerdo dos voluntários, 

devidamente protegidos. Após 48 horas de contato com a pele, o teste de contato foi 

removido e as reações anotadas 30 minutos e 24 horas após a retirada. 

Para a pesquisa de irritabilidade acumulada (KLIGMAN e WOODING, 1967; 

MARZULLI e MAIBACH, 1975) a amostra foi aplicada sempre na mesma região, no 

dorso direito ou esquerdo dos voluntários, devidamente protegido. As aplicações foram 

executadas todos os dias, sendo que a primeira aplicação permaneceu em contato com a 

pele 48 horas. No final de semana, o teste de contato permaneceu aplicado por 72 horas. A 

pesquisa teve a duração de quatro semanas, num total de dezenove aplicações. A amostra 

foi reaplicada sobre à pele sempre no mesmo lugar e as reações anotadas. Após dezenove 

aplicações consecutivas seguiu-se o período de repouso de no mínimo dez dias, quando 

nenhum patch test foi aplicado. Após esse intervalo de repouso, um patch simples da 

amostra foi aplicado no dorso direito ou esquerdo dos voluntários, área virgem, ou seja, 

local onde não foi aplicado nenhum patch. O teste foi removido pelos pesquisadores após 

48 horas de contato com a pele e as reações anotadas, 30 minutos após a retirada. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 3.1 Determinação do FPS e Resistência à água 

 Os dados de FPS obtidos nas análises das formulações F1B, F1M e F1A pelos 

métodos in vitro e in vivo estão dispostos na Tabela V. 

 

TABELA V – Valores de FPS in vitro, in vivo a seco e após imersão em água para as 

formulações F1B, F1M e F1A 

 F1B F1M F1A 

FPS in vitro* 11,1 ± 0,1 19,3 ± 0,2 44,8 ± 0,5 

FPS in vivo a seco** 10,1 ± 0,1 19,0 ± 0,1 54,0 ± 2,2 

FPS in vivo após imersão** 7,2 ± 1,1 9,0 ± 1,4 24,0 ± 0,1 

     *Os valores representam as médias de três determinações ± desvio padrão das médias. 
     ** Os valores representam as médias de dez determinações ± desvio padrão das médias. 

 

O dimeticone/trimetilsiloxisilicato, empregado nas formulações F1B, F1M e F1A 

como agente filmógeno, não conferiu às formulações característica de resistência à água. 

Por serem excelentes agentes de proteção, os silicones podem ser usados em formulações 

fotoprotetoras para proteger a pele contra as radiações solares. Devido à sua baixa tensão 

superficial, eles espalham facilmente na maioria dos substratos e são ótimos formadores de 

filmes, Os alquilmetilsiloxanos apresentam resistência ao enxágüe com água, propriedade 

bastante desejável em várias formulações de fotoprotetores (AZZELINI, 1995). Entretanto, 

este efeito não foi observado devido à presença do álcool cetoestearílico 20EO que, com 

seu alto grau de etoxilação, aumenta o caráter hidrofílico da formulação, resultando em 

perda do produto aplicado. 

Sendo assim, estes resultados levaram à retirada do álcool cetoestearílico 20EO 

(emulsionante hidrofílico) e incorporação do cetilfostato de potássio (éster o-fosfórico 

emulsionante), além da substituição do dimeticone/trimetilsiloxisilicato pelo copolímero de 

polivinilpirrolidona/eicoseno. Tais modificações (F2B, F2M e F2A) foram necessárias para 

aumentar a resistência à água do produto. 

No entanto, estas alterações (F2B, F2M e F2A) resultaram em problemas de 

emulsificação com conseqüente separação de fases. Para contornar este problema, fez-se 
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uma nova modificação, empregando-se exclusivamente um emulsificante polimérico (F3B, 

F3M e F3A) e excluindo o polímero caboxivinílico das formulações. 

Os resultados de FPS obtidos nas análises das formulações F3B, F3M e F3A pelos 

métodos in vitro e in vivo (ANEXO 1) estão dispostos na Tabela VI. 

 

TABELA VI – Valores de FPS in vitro, in vivo a seco e após imersão em água para as 

formulações F3B, F3M e F3A 

 F3B F3M F3A 

FPS in vitro* 10,2 ± 0,1 18,7 ± 0,1 56,5 ± 0,3 

FPS in vivo a seco** 9,5 ± 1,0 17,8 ± 1,9 69,6 ± 8,3 

FPS in vivo após imersão** 9,1 ± 1,1 17,0 ± 2,1 64,8 ± 7,7 

*Os valores representam as médias de três determinações ± desvio padrão das médias. 
** Os valores representam as médias de dez determinações ± desvio padrão das médias. 

 

Ao incorporar o copolímero de polivinilpirrolidona/eicoseno associado ao éster 

emulsionante o-fosfórico e ao emulsificante polimérico (F3B, F3M e F3A), os resultados 

obtidos foram satisfatórios. Estes componentes mostraram efeito positivo, aumentando a 

resistência à água das formulações. 

Os resultados indicam que há uma boa concordância entre as determinações do FPS 

realizadas in vitro e in vivo para as formulações avaliadas. Os métodos in vivo são muito 

complexos para serem aplicados como rotina no controle de qualidade de protetores 

solares, requerendo um mínimo de 10 voluntários sadios e normais, 3 dias de duração e 

acompanhamento médico (DUTRA e KEDOR-HACKMANN, 2001). 

Os métodos in vitro são mais rápidos e mais baratos, sendo testes orientativos de 

efeito comparativo. O método espectrofotométrico para determinação do FPS é viável para 

o controle de preparações protetoras solares, pois o mesmo fornece informações 

preliminares para o desenvolvimento de tais formulações, fornecendo uma precisão do FPS 

antes de se realizarem os testes em seres humanos. A maior dificuldade para o método in 

vitro são os resultados obtidos por amostras que contêm partículas dispersas na emulsão, 

como o dióxido de titânio e o óxido de zinco, isto porque os raios incidentes são desviados, 

obtendo-se assim, resultados divergentes do FPS real (DUTRA e KEDOR-HACKMANN, 

2001; SANTOS et al., 1999). 
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3.2 Potencial de irritabilidade cutânea 

As formulações F3B, F3M e F3A foram avaliadas quanto ao potencial de 

irritabilidade cutânea. Completaram o estudo 50 (cinqüenta) voluntários. Nove voluntários 

retiraram-se do estudo por motivos particulares.  

Não foram detectadas reações adversas (eritema, edema, pápulas ou vesículas) nas 

áreas de aplicações do produto, nas pesquisas de irritabilidade cutânea primária e 

acumulada, durante o período de estudo (ANEXO 2). 

 

4. CONCLUSÕES 

 
Ao incorporar polímeros com propriedades filmógenas em formulações 

fotoprotetoras, obteve-se resultados satisfatórios quando o copolímero de 

polivinilpirrolidona/eicoseno foi associado a emulsificantes poliméricos e emulsionantes 

com reduzido caráter hidrofílico. As formulações propostas atingiram os valores de FPS 

esperados (8, 15 e 60) e não foram detectadas reações adversas (eritema, edema, pápulas 

ou vesículas) nas áreas de aplicações do produto. 

Verificou-se que há uma boa concordância entre as determinações do FPS 

realizadas in vitro e in vivo, sendo o método espectrofotométrico uma boa ferramenta 

durante o desenvolvimento de formulações fotoprotetoras.  
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RESUMO 

A radiação solar excessiva constitui um fator de risco para o surgimento de inúmeras 

doenças de pele, destacando-se o fotoenvelhecimento e o câncer de pele. A fim de evitar os 

danos causados pelas radiações ultravioleta, existem produtos denominados fotoprotetores. 

Devido à tendência do uso de substâncias naturais em cosméticos, vários fotoprotetores 

têm sido desenvolvidos contendo extratos vegetais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

potencial fotoprotetor dos extratos glicólicos de Calendula officinalis e Matricaria 

chamomilla, através de testes in vitro de determinação do FPS por espectrofotometria no 

ultravioleta. Para isto, uma loção fotoprotetora contendo 7,5% (p/p) de 

octilmetoxicinamato e 6,0% (p/p) de benzofenona-3 foi adicionada de 2% ou 4% dos 

extratos e comparada à formulação padrão contendo apenas os filtros solares químicos. O 

extrato glicólico de Matricaria chamomilla associado à formulação fotoprotetora 

apresentou uma maior proteção contra as radiações solares, aumentando a atividade 

fotoprotetora da formulação, o que sugere a sua indicação para o uso em produtos 

fotoprotetores. 

 

Unitermos: Calendula officinalis; Matricaria chamomilla; radiação ultravioleta; Fator de 

Proteção Solar (FPS). 

 

ABSTRACT: EVALUATION IN VITRO OF THE SUNSCREEN POTENTIAL OF THE GLICOLICS 

EXTRACTS OF CALENDULA OFFICINALIS L. AND MATRICARIA CHAMOMILLA L. 

The excessive solar radiation constitutes a risk factor for the appearance of many skin 

diseases, standing out the photoageing and the skin cancer. In order to avoid the damages 
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caused by the ultraviolet radiations, there are products denominated sunscreens. Due to the 

tendency of the use of natural substances in cosmetics, several sunscreens have been 

developed containing plant extracts. The aim of this work was to evaluate the  sunscreen 

potential of glycolic extracts of Calendula officinalis and Matricaria chamomilla, through 

tests in vitro by spectrophotometry in the ultraviolet. It was incorporated a 2% or 4% 

glycolic extracts of both plants in a sunscreen lotion containing octylmethoxycinnamate 

7,5% (p/p) and benzophenone-3 6,0% (p/p) and compared to the standard formulation just 

containing the filters. The glycolic extract of M. chamomilla associated to the sunscreen 

formulation presented a larger protection against the solar radiations suggesting its 

indication for the use in sunscreen products. 

Keywords: Calendula officinalis; Matricaria chamomilla; ultraviolet radiation; sun 

protection factor (SPF). 

 

INTRODUÇÃO 

 O fotoenvelhecimento e o câncer de pele são alguns dos efeitos deletérios causados 

pela radiação ultravioleta (PERUGINI et al., 2002). A proteção efetiva contra essa radiação 

está disponível na forma de preparações para uso tópico, contendo filtros solares, 

conhecidas como fotoprotetores (RANGEL e CORRÊA, 2002). Uma tendência bastante 

promissora é a associação de extratos vegetais aos filtros químicos, uma vez que 

comprovada sua eficácia absorvedora, podem intensificar a proteção final do produto 

(LEONARD et al., 1998). 

A possibilidade de reações fotoalérgicas e fototóxicas devido ao potencial 

fotossensibilizante dos filtros químicos sintéticos e as limitações das suas concentrações de 

uso pelos órgãos regulatórios colocam as matérias-primas naturais que apresentam 

atividade fotoprotetora ou capazes de potencializar o fator de proteção solar (FPS) destes 

filtros como um alvo interessante para as pesquisas atuais (MORAIS et al., 2004). 

Os extratos de plantas que contêm flavonóides (como, por exemplo, Calendula 

officinalis, Matricaria chamomilla, Achillea millefolium, Hamamelis virginiana, Mentha 

piperita, e Salvia officinalis) são capazes de absorver a luz ultravioleta, o que mostra a 

possibilidade de uso destes extratos como filtros solares em preparações fotoprotetoras 

(BOBIN et al., 1995). 

A Calendula officinalis (Asteraceae) é uma herbácea anual com caule ereto, de 35 a 

70 cm de altura, com folhas alternas oblongo-lanceoladas, inteiras; as flores são de 

coloração amarelo clara para alaranjado, linguladas nas margens e tubulares no centro. 
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Tem como parte usada as flores, e seus constituintes químicos mais importantes são: 

saponinas, carotenóides, terpenos e flavonóides. É uma planta originária da região 

mediterrânea, sendo amplamente cultivada em várias partes do mundo para fins 

ornamentais, cosméticos e medicinais. É há muito tempo empregada em dermatologia 

como reepitelizante e cicatrizante no tratamento de peles sensíveis e queimaduras leves 

(CORRÊA, 1978; RAMOS et al, 1998; FREITAS,1990). 

Matricaria chamomilla, popularmente conhecida como camomila, é uma herbácea 

com caule ereto, ramoso estriado, com folhas pecioladas ovais; as flores são de coloração 

branca, tubulares no centro. Tem como parte usada o botão floral que contém um óleo 

essencial com azulenos e bisabolol, mucilagens e flavonóides. É uma planta milenarmente 

conhecida como “calmante”, comprovadamente anti-inflamatória. Usada como anti-

alérgica em uso tópico e como clareadora de cabelo na forma de infusão (CORRÊA, 1978; 

RAMOS et al, 1998; FREITAS,1990). 

Com base nos dados da literatura, que os flavonóides têm propriedades 

fotoprotetoras, em prol da planta a que pertencem, e que a Calendula officinalis e a 

Matricaria chamomilla são plantas que apresentam flavonóides em sua composição 

(BOBIN et al., 1995; FREITAS, 1990), este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial 

fotoprotetor dos extratos glicólicos destas plantas usados em uma preparação cosmética. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Formulação fotoprotetora 

A composição quantitativa da loção cremosa (formulação padrão) contendo os 

filtros solares químicos p-metoxicinamato de octila (UVB) e benzofenona-3 (UVA), nas 

concentrações (p/p) de 7,5% e 6%, respectivamente, está relacionada na Tabela I. 

 

Associação dos extratos glicólicos à formulação fotoprotetora 

Os extratos glicólicos de Calendula officinalis e Matricaria chamomilla, obtidos 

comercialmente, foram associados à formulação padrão nas concentrações de 2% e 4%, 

isolados ou associados, conforme mostra a Tabela II. 
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Avaliação da atividade fotoprotetora Avaliação da atividade fotoprotetora 

A atividade fotoprotetora dos extratos glicólicos foi avaliada através do método de 

determinação do FPS in vitro, desenvolvido por Mansur et al. (1986). 

A atividade fotoprotetora dos extratos glicólicos foi avaliada através do método de 

determinação do FPS in vitro, desenvolvido por Mansur et al. (1986). 

Foi pesado 1g de cada formulação e as diluições foram feitas em etanol 

(triplicata), até obter concentração final de 0,2 µL/mL. As absorvâncias foram 

registradas entre 290 e 320nm, com intervalos de 5nm, usando um espectrofotômetro 

Varian – Vankel 50 UV-VIS, munido de cubeta de quartzo de 1cm de caminho óptico e 

acoplado a computador e impressora HP-840C. 

Foi pesado 1g de cada formulação e as diluições foram feitas em etanol 

(triplicata), até obter concentração final de 0,2 µL/mL. As absorvâncias foram 

registradas entre 290 e 320nm, com intervalos de 5nm, usando um espectrofotômetro 

Varian – Vankel 50 UV-VIS, munido de cubeta de quartzo de 1cm de caminho óptico e 

acoplado a computador e impressora HP-840C. 

Para calcular o FPS, os valores médios obtidos através das leituras foram 

aplicados na fórmula proposta por Mansur (Equação 1). Os valores utilizados para o 

cálculo do efeito eritematógeno (EE) e intensidade da radiação solar (I) em cada 

comprimento de onda (λ) foram os já determinados por Sayre et al. (1979), conforme a 

Tabela III. 

Para calcular o FPS, os valores médios obtidos através das leituras foram 

aplicados na fórmula proposta por Mansur (Equação 1). Os valores utilizados para o 

cálculo do efeito eritematógeno (EE) e intensidade da radiação solar (I) em cada 

comprimento de onda (λ) foram os já determinados por Sayre et al. (1979), conforme a 

Tabela III. 

  

       290FPS espectrofotométrico = FC . ∑ 320  EE(λ) . I(λ) . Abs(λ)                             (Equação 1) FPS  = FC . ∑ espectrofotométrico
320  EE(λ) . I(λ) . Abs(λ)                             (Equação 1) 

  

onde: FC = Fator de correção (= 10); EE(λ) = Efeito eritematógeno da radiação solar a 

cada comprimento de onda (λ); I(λ) = Intensidade da radiação solar a cada comprimento de 

onda (λ); Abs(λ) = Leitura espectrofotométrica da absorvância da solução de cada 

formulação a cada comprimento de onda (λ). 

onde: FC = Fator de correção (= 10); EE(λ) = Efeito eritematógeno da radiação solar a 

cada comprimento de onda (λ); I(λ) = Intensidade da radiação solar a cada comprimento de 

onda (λ); Abs(λ) = Leitura espectrofotométrica da absorvância da solução de cada 

formulação a cada comprimento de onda (λ). 

  

Análise estatística Análise estatística 

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão da média. A 

significância estatística foi determinada através da Análise de Variância (ANOVA; IC 

95%). 

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão da média. A 

significância estatística foi determinada através da Análise de Variância (ANOVA; IC 

95%). 

  

RESULTADOS RESULTADOS 

  

 Os valores médios das absorvâncias dos extratos glicólicos de Calendula officinalis 

e Matricaria chamomilla associados à formulação fotoprotetora, em relação à formulação 

padrão, estão representados nas Figuras 1, 2 e 3. Na Tabela IV estão relacionados os 

valores de FPS das formulações avaliadas. 

 Os valores médios das absorvâncias dos extratos glicólicos de Calendula officinalis 

e Matricaria chamomilla associados à formulação fotoprotetora, em relação à formulação 

padrão, estão representados nas Figuras 1, 2 e 3. Na Tabela IV estão relacionados os 

valores de FPS das formulações avaliadas. 
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 Segundo a análise de variância (ANOVA, IC 95%), o extrato glicólico de 

Calendula officinalis, quando incorporado à loção fotoprotetora na concentração de 2% 

(Formulação F1), não promoveu um aumento estatisticamente significativo no FPS. 

Entretanto, ao dobrar a concentração empregada (Formulação F2), observou-se um 

aumento significativo de aproximadamente 10%, em relação à formulação padrão. 

 Verificou-se que o extrato glicólico de Matricaria chamomilla, nas concentrações 

utilizadas (Formulações F3 e F4), aumentou significativamente o FPS. Pode-se perceber 

que não há diferença entre as concentrações desenvolvidas (2% e 4%), o FPS aumentou em 

11 e 12%, respectivamente, frente à formulação padrão. 

 De maneira semelhante ao resultado obtido quando se empregou o extrato glicólico 

de Matricaria chamomilla isoladamente, observamos que a associação dos extratos 

(Formulações F5 e F6) alterou significativamente o FPS. Ao utilizar os extratos na 

concentração de 2%, o FPS aumentou em 12%. Entretanto, quando os extratos foram 

incorporados na concentração de 4%, houve um aumento de apenas 5% no FPS. 

 

DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho foram utilizados os extratos glicólicos de Calendula officinalis e 

Matricaria chamomilla que, através da sua composição química, possuem capacidade de 

absorção da radiação ultravioleta, podendo apresentar propriedades fotoprotetoras. 

Os resultados mostraram que a utilização do extrato glicólico de Calendula 

officinalis em produtos fotoprotetores não é significante, sendo necessária uma 

concentração mais alta do extrato para que houvesse a fotoproteção. O aumento do 

potencial fotoprotetor, não promovido pelo extrato, pode estar relacionado às interações 

químicas que poderiam ter ocorrido entre os metabólitos da planta e os constituintes 

químicos da formulação. 

A incorporação do extrato glicólico de Matricaria chamomilla isoladamente 

resultou em aumento na proteção contra a radiação solar, independente da concentração 

utilizada. Bobin et al. (1995) realizaram um experimento comprovando as propriedades 

fotoprotetoras de Aloe vera, da própolis e em menor grau de Hamamelis virginiana e 

Matricaria chamomilla, dentre outras. 
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Contudo, não se observou valor de absorção maior quando os dois extratos foram 

associados na mesma formulação. Esta associação não protegeu a pele de maneira 

signifivativa contra a radiação solar, representando possibilidade de ocorrência de 

processos alérgicos e elevado custo do produto final. 

 

CONCLUSÕES 

 
Os resultados de FPS obtidos, através da determinação do FPS por 

espectrofotometria, nos permitem avaliar com maior clareza a eficácia dos extratos 

glicólicos de Calendula officinalis e Matricaria chamomilla como filtros solares naturais 

em formulações cosméticas. 

Pode-se concluir, nas condições experimentais deste estudo, que o extrato glicólico 

de Matricaria chamomilla associado à formulação fotoprotetora apresentou uma maior 

proteção contra as radiações solares, aumentando a atividade fotoprotetora da formulação, 

o que sugere a sua indicação para o uso em produtos fotoprotetores. 
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TABELA I – Descrição dos componentes da formulação padrão e suas concentrações (%) 

Componentes Concentração (g) 

Fase Oleosa 
 

Ciclometicone 2,00 

Polímero de dimeticone/vinildimeticone 3,00 

Cetilfosfato 2,00 

Cera não-iônica 2,00 

Propilparabeno 0,10 

Copolímero de PVP/eicoseno 2,00 

Triglicerídeos cáprico/caprílico 3,00 

Butil hidroxitolueno (BHT) 0,05 

p-Metoxicinamato de octila 7,50 

Benzofenona-3 6,00 

  

Fase aquosa  

Emulsificante polimérico 0,25 

Trietanolamina 0,25 

Água destilada 5,00 

EDTA dissódico 0,10 

Metilparabeno 0,15 

Extrato glicólico X 

Água destilada qsp 100 
  X = Calendula officinalis ou Matricaria chamomilla 

 
TABELA II – Concentrações (%) dos extratos glicólicos acrescentados à formulação 

padrão 

Extratos glicólicos 
Formulações 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Extrato glicólico de calêndula 2,00 4,00 ⎯ ⎯ 2,00 4,00 

Extrato glicólico de camomila ⎯ ⎯ 2,00 4,00 2,00 4,00 
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TABELA III – Ponderação empregada no cálculo do FPS por espectrofotometria (Sayre et 

al.,1979) 

 Comprimento de onda (nm) EE × I (normalizado) 
Valores relativos 

290 0,0150 
295 0,0817 
300 0,2874 
305 0,3278 
310 0,1864 
315 0,0839 
320 0,0180 

Total 1,0000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA IV – Valores calculados de FPS para as formulações avaliadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Os valores representam as médias de três determinações ± desvio padrão das médias. 

 

 

 

 

  

Formulações FPS*

Padrão 18,61 ± 0,01 

F1 18,69 ± 0,01 

F2 20,43 ± 0,03 

F3 20,68 ± 0,02 

F4 20,84 ± 0,04 

F5 20,87 ± 0,01 

F6 19,51 ± 0,02 
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Figura 1. Valores médios das absorvâncias do extrato glicólico de Calendula officinalis 

associado à formulação fotoprotetora, em relação à formulação padrão. 
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Figura 2. Valores médios das absorvâncias do extrato glicólico de Matricaria chamomilla 

associado à formulação fotoprotetora, em relação à formulação padrão. 
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Extratos glicólicos de camomila e calêndula + loção

1,6

1,7

1,8

1,9
2

2,1

2,2

2,3

280 290 300 310 320 330

Comprimento de onda (nm)

Ab
so

rv
ân

ci
a

Padrão
F5 - 2% e 2%
F6 - 4% e 4%

 
Figura 3. Valores médios das absorvâncias dos extratos glicólicos de Calendula officinalis 

e Matricaria chamomilla associados à formulação fotoprotetora, em relação à formulação 

padrão. 
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7.Conclusão 
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7. CONCLUSÃO 

 
Nas condições em que foi realizado o presente trabalho e com os resultados obtidos 

pode-se concluir: 

 

• A determinação do FPS por espectrofotometria pode auxiliar nos estudos de 

estabilidade de formulações fotoprotetoras, pois além de contribuir nas triagens realizadas 

em seu desenvolvimento, pode avaliar se estas formulações sofreram alterações frente ao 

estresse térmico ou a qualquer outro tipo de estresse utilizado. 

 

• As formulações fotoprotetoras estudadas e preparadas na presente pesquisa 

mantiveram-se estáveis nos tempos e temperaturas estabelecidos.  

 

• Os emolientes benzoato de alquila, miristato de isopropila e palmitato de isopropila 

não desempenharam de maneira satisfatória suas propriedades solubilizantes dos filtros 

solares. Os triglicerídeos cáprico/caprílico e o benzoato de feniletila foram os melhores 

solubilizantes da benzofenona-3. 

 

• A formulação empregando o emoliente triglicerídeo do ácido cáprico/caprílico 

apresentou menor espalhabilidade, mantendo o filtro solar na superfície da pele, 

protegendo-a dos efeitos nocivos da radiação UV e possíveis efeitos de irritabilidade. 

 

• Ao incorporar agentes filmógenos nas formulações fotoprotetoras, observou-se que 

o copolímero de polivinilpirrolidona/eicoseno, quando associado a emulsificantes 

poliméricos e com reduzido caráter hidrofílico, aumentou a performance da emulsão 

óleo/água, melhorando sua resistência à água. 

 

• Houve uma boa concordância entre as determinações do FPS realizadas in vitro e 

in vivo, sendo o método espectrofotométrico uma boa ferramenta durante o 

desenvolvimento de formulações fotoprotetoras. 
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• As formulações propostas atingiram os valores de FPS esperados (8, 15 e 60) e não 

foram detectadas reações adversas (eritema, edema, pápulas ou vesículas) nas áreas de 

aplicações do produto. 

 

• Ao avaliar a eficácia dos extratos glicólicos de Calendula officinalis e Matricaria 

chamomilla como filtros solares naturais em formulações fotoprotetoras, verificou-se que 

o extrato glicólico de Matricaria chamomilla associado à formulação fotoprotetora 

apresentou uma maior proteção contra as radiações solares, aumentando a atividade 

fotoprotetora da formulação, o que sugere a sua indicação para o uso em produtos 

fotoprotetores. 
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