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biotecnologia

NaNopartículas eNvolvem 

substâNcias ativas de protetor 

solar deseNvolvido pela 

uFrGs e biolab

N
anopartículas biodegradáveis 
e resistentes à água, feitas com 
óleo de buriti e outros mate-
riais usados pela indústria 
cosmética, foram incorpora-
das de forma inovadora a um 
filtro solar desenvolvido em 

parceria entre a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a 
empresa Biolab Farmacêutica, de São 
Paulo. “As substâncias ativas são encap-
suladas e envoltas por um polímero que 
controla sua liberação, sendo depois 
totalmente eliminado pela pele”, diz a 
professora Adriana Pohlmann, do Ins-
tituto de Química da UFRGS, que par-
ticipou do projeto de desenvolvimento 
do protetor solar coordenado pela pro-
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fessora Silvia Guterres, da Faculdade 
de Farmácia da universidade gaúcha. 
“Como o tamanho das nanopartículas 
varia entre 240 e 250 nanômetros, elas 
permanecem retidas no estrato córneo, 
que é a camada mais externa da epider-
me e, portanto, da pele”, ressalta. Isso faz 
com que os filtros do protetor solar não 
sejam absorvidos pela derme, camada 
que se encontra logo abaixo da epider-
me e abriga nervos e vasos sanguíneos. 
       “Dependendo da ação esperada do 
produto, muda-se o tamanho das par-
tículas”, diz Dante Alário Júnior, presi-
dente técnico-científico da Biolab. Na 
faixa abaixo de 100 nanômetros – um 
nanômetro equivale a um milímetro 
dividido por um milhão de vezes – elas 
penetram na corrente sanguínea. Para 
alguns produtos que a empresa está 
desenvolvendo, como um antimicóti-
co para unhas, por exemplo, as nano-
partículas têm que ser menores para 
penetrar nas camadas de queratina. O 
desenvolvimento de produtos cosméti-
cos baseados em nanotecnologia é um 
caminho que vem sendo trilhado há 
tempos por empresas internacionais 
como as francesas L’Oréal e Chanel 
(leia mais sobre o assunto na edição nº 
146 de Pesquisa FAPESP). 

“Fizemos uma formulação que per-
mite ao produto ficar mais tempo na 
pele e, mesmo quando em contato com 
a água, ele não sai tão facilmente”, diz 
Alário. Na composição entram prin-
cipalmente filtros químicos, que são 
moléculas orgânicas que absorvem a 
radiação ultravioleta (UV). E também 
um filtro solar inorgânico, que reflete 
os raios UV. Essa associação é neces-
sária para a obtenção de filtros solares 
com fator de proteção mais alto. Mas o 
que permanece a maior parte do tempo 
na pele são os ácidos graxos e seus de-
rivados não hidrofílicos, que repelem a 
água, fazendo com que o protetor solar 
tenha maior duração após aplicado. “O 
fato de a partícula ser em escala nano-
métrica ajuda a manter o produto apli-
cado, porque sendo pequena ela gruda 
na porosidade natural que temos na 
pele”, diz Alário.

Lançado em novembro de 2009 com 
o nome comercial de Photoprot fator de 
proteção solar 100, com 40 mililitros, o 
produto protege contra a radiação ul-
travioleta dos tipos B (UVB) e A (UVA). 
O primeiro tipo, o UVB, com maior in-

cidência entre 10 e 15 horas, provoca 
vermelhidão, ardor, descamação, quei-
madura e câncer de pele. O UVA é res-
ponsável pelo envelhecimento precoce 
e alguns tipos de câncer. O sol emite 
ainda um terceiro raio ultravioleta, o 
UVC, bastante prejudicial, mas barrado 
pela camada de ozônio. 

Além do óleo de buriti, um agente 
antioxidante, a fórmula contém os fil-
tros solares orgânicos avobenzona e oc-
tocrileno, substâncias fotoestáveis que 
mantêm a eficácia dos filtros por várias 
horas. “Embora todos os fatores de pro-
teção solar tenham sido desenvolvidos 
para o produto, a Biolab optou por lan-
çar o fator 100 para atingir uma fatia de 
mercado mais direcionada”, diz Lilian 
Lopergolo, gerente do departamento de 
projetos de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação da empresa. “Escolhemos 
um produto que se diferencia pelo 
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tetor como também outros produtos 
baseados na biodiversidade brasileira 
para fora do país”, diz Alário. 

Aplicações terapêuticas - O desenvol-
vimento do fotoprotetor foi iniciado em 
2005, como parte de um projeto maior 
apoiado pela Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), do Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Na época a UFRGS 
já tinha uma parceria com a Biolab, 
por meio de um projeto que resultou 
na patente de um nanoanestésico. “Foi 
quando surgiu a oportunidade de fazer 
um outro projeto do edital Finep, uma 
chamada específica para nanocosméti-
cos”, diz Adriana. O grupo de pesquisa 
da UFRGS detinha um amplo conhe-
cimento de produção e caracterização 
de nanocápsulas poliméricas destinadas 
a anti-inflamatórios, antitumorais e 
outras aplicações terapêuticas. “Desde 

1995, quando a professora Silvia voltou 
ao Brasil, após ter trabalhado no seu 
doutorado com nanopartículas poli-
méricas, ela criou na UFRGS um grupo 
para atuar especificamente nessa área”, 
diz Adriana, que foi convidada a partici-
par. “Criamos muito conhecimento em 
torno desse tema”, relata. “Temos cerca 
de 80 trabalhos publicados, 70 dos quais 
indexados em bancos internacionais.” 

O projeto aprovado pela Finep foi 
finalizado em 2007, após dois anos de 
trabalho conjunto. Em 2008 foram 
feitos testes exigidos pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para registro do produto. Para o projeto 
específico do fotoprotetor com nano-
tecnologia a Finep destinou R$ 600 
mil, a mesma contrapartida dada pela 
empresa. A tecnologia de nanocápsulas 
biodegradáveis foi patenteada e regis-
trada com a marca Nanophoton. n
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alto fator de proteção, indicado para 
ser usado por pessoas que se subme-
teram a tratamentos clínicos, estéticos 
e cirúrgicos, como peelings, terapia fo-
todinâmica, preenchimento cutâneo 
e aplicação de toxina botulínica”, diz 
Alário. Ou como prevenção e terapia 
de melasmas, mais conhecidas como 
manchas na pele. O preço de venda nas 
farmácias está em torno de R$ 70,00.

Como a empresa tem uma desta-
cada atuação na área farmacêutica e 
só recentemente começou a trabalhar 
com a linha Cosmiatric, de produtos 
cosméticos com ação terapêutica, ini-
cialmente o fotoprotetor está sendo 
divulgado entre os médicos. Mas, ao 
que tudo indica, em pouco tempo o 
Photoprot também estará no mercado 
externo. “Estamos em negociação com 
uma empresa alemã, que tem filiais em 
oito países, para levar não só o fotopro-

Representação artística de nanocápsulas poliméricas que revestem as substâncias ativas do fotoprotetor 


