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Tendo em vista que filtros solares de 
origem sintética podem apresentar 
reações alérgicas dependendo da sua 
concentração na formulação, matérias-
primas naturais que apresentam atividade 
fotoprotetoras tornam-se um alvo 
interessante para as pesquisas. Assim, o 
objetivo deste estudo foi desenvolver 
formulações fotoprotetoras hidrofílicas 
aniônicas acrescidas de extrato de V. 
ashei Reade. 

 

 

Os extratos foram preparados 
empregando folhas do V. ashei Reade, 
secas em estufa (40 ºC) e trituradas em 
moinho de facas (800 μm). A extração 
ocorreu por maceração à temperatura 
ambiente (25 °C) empregando uma 
mistura de água: etanol (1:1, v/v) por 72 h 
(3x). A formulação fotoprotetora base foi 
constituída de um gel não iônico 
(Carbopol®) (GC) acrescido de extrato 
(GCE) e rutina (GR) (para fins de 
comparação) na concentração de 2,5% 
(p/v). As formulações foram 
caracterizadas e testadas frente à 
estabilidade preliminar e a atividade 
fotoprotetora, bem como, o FPS foram 
avaliados in vitro através de 
espectrofotometria. Além disso, analisou-
se a espalhabilidade das formulações.  

 

 

Após 24 horas do preparo as formulações, 
as mesmas foram analisadas quanto ao 
aspecto, cor, odor e pH, demonstrando 
um aspecto diferenciado entre elas. As 
formulações mantiveram-se estáveis 
frente ao teste de estabilidade preliminar 
(estresse térmico e centrifugação). Quanto 
à espalhabilidade não houve diferença 
significativa entre as formulações 
analisadas, observando uma pequena 
melhora da formulação contendo extrato 
para a característica de espalhabilidade 
física. Quanto à avaliação da atividade 
fotoprotetora, as formulações GCE e GCR 
apresentaram FPS promissores 
(3,00±0,18 e 5,81±0,17), embora tenham 
ficado abaixo do que preconiza o órgão 
regulatório destes produtos. Sugere-se 
assim, que o extrato possa ser 
incorporado em formulações como o 
objetivo de reduzir a concentração de 
filtros físicos. Estes resultados podem ser 
justificados pelo fato da presença de 
fenóis totais 185+2,18 mg/g  e  
flavonoides totais 49,8+0,78 µg/g 
encontrados no extrato das folhas de V. 
ashei Reade. 
 

 

O extrato de V.ashei Reade mostrou 
promissora atividade fotoprotetora 
podendo ser utilizado como um adjuvante 
na associação com filtros sintéticos, 
reduzindo o potencial alergênico dos 
mesmos. 
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