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1. RESUMO 

Este estudo tem como objetivo principal desenvolver uma formulação sob a forma de 

emulsão contendo probióticos, que são micro-organismos benéficos ao hospedeiro. 

Buscando desenvolver tal emulsão, elaborou-se primeiramente uma fórmula com 

seus respectivos constituintes e concentrações. Realizou-se também, estudos 

bibliográficos para verificar as características físico-químicas de cada substância, 

observando se – dentre os constituintes escolhidos – poderia existir alguma 

incompatibilidade que viesse afetar a formação do produto. Por ser um sistema 

termodinamicamente instável, fez-se necessário avaliar o aspecto de cada emulsão 

manipulada, realizando algumas mudanças no intuito de melhorar suas 

características. Dos vários testes, apenas um formou a emulsão desejada, porém, 

não é a fórmula definitiva. Pois, esta sendo submetida a várias temperaturas na faixa 

de 40ºC a 60ºC, por 48 horas, verificando assim, a estabilidade da amostra. 

Posteriormente, será observada a viabilidade de inserir probióticos na formulação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Atualmente há um uso inadequado e irracional de antibióticos tanto na saúde 

humana, quanto na saúde animal. Frente a isso, a ciência busca algumas 

alternativas para certas doenças. Dentre elas, destaca-se o uso de probióticos. 

  Este estudo trata-se do desenvolvimento de uma formulação intramamária na 

forma de emulsão que possa ser empregada na Medicina Veterinária para o 

tratamento da mastite bovina. Dessa forma, pode-se restringir o uso de antibióticos 

somente quando for realmente necessário. 

Pois, vale destacar que todos os efeitos benéficos estimulados pelos 

probióticos sobre o sistema imunológico ocorrem sem o surgimento de uma resposta 

inflamatória prejudicial. Mas, no entanto, nem todas as cepas de bactérias lácticas 

possuem a mesma eficácia (SAAD, 2006). 

É importante relatar que toda emulsão é uma mistura, termodinâmicamente 

instável,  de água e óleo, na presença de agentes emulsionantes que desempenham 

a função de tensoativos, promovendo à interação de ambas as fases (RIPAMONTI; 

GUIDASTRE, 2008).  

 

 

 



3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 Desenvolver uma formulação intramamária na forma de emulsão, 

contendo probióticos para o tratamento de mastite bovina. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Desenvolver emulsões e analisar criticamente suas características; 

 Realizar teste de estabilidade de curta duração; 

 Inserir probióticos na emulsão ideal e avaliar parâmetros 

microbiológicos; 

 Realizar teste de estabilidade acelerada e prolongada. 

 

4. METODOLOGIA 

No desenvolvimento do trabalho, a princípio, foi realizado pesquisas 

bibliográficas, colhendo informações sobre o preparo de emulsão, suas 

características, desenvolvimento de formulação, principais constituintes, cálculos 

incompatibilidades e aplicações.  

Realizou-se inúmeros ensaios laboratoriais desenvolvendo emulsões com a 

finalidade de obter formulação com características aceitáveis para prosseguir a 

pesquisa. Atualmente, têm-se uma formulação sendo submetida à temperaturas 

altas, em estufa, para avaliar a sua estabilidade. 

Futuramente, será verificado a possibilidade de inserir os probióticos na 

formulação. E tendo a emulsão ideal em mãos, o trabalho seguirá com o estudo de 

estabilidade acelerada da formulação, de acordo com a Instrução Normativa IN 15 

de 09 de maio de 2005; bem como a análise da viabilidade dos microrganismos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Com os subsídeos bibliográficos, elaborou-se uma formulação atentando para 

a escolha da matéria-prima que se encontra no estoque do Laboratório de 

Farmacotécnica e Cosmetologia da Faculdade. Na fórmula em questão encontram-

se as seguintes substâncias: BHT, Vaselina Sólida, Óleo Mineral, Sorbato de 

Potássio, EDTA, Hidroxietilcelulose, Tween 80®, Span 80® e Água Purificada. 

Realizou-se o estudo isolado de cada constituinte, observando suas 

propriedades, funções e interações técnicas e a quantidade usual dessas 

substâncias para uso interno. Analisou-se a aplicabilidade destas no 



desenvolvimento farmacotécnico de uma formulação intramamária que conterá os 

probióticos. 

O trabalho seguiu-se com a determinação do Equilíbrio Hidrófilo Lipófilo (EHL), 

realizando-se cálculos para a obtenção das concentrações dos agentes 

emulsionantes. E assim, pôde-se iniciar o desenvolvimento prático da formulação, 

avaliando as características, aplicando mudanças necessárias para obter uma 

emulsão adequada. Até o momento, está sendo avaliado a estabilidade da emulsão 

que encontra-se em estufa  em temperaturas na faixa de 40 a 60 ºC. 

Posteriormente, será analisado os parâmetros físico-químicos, como o pH e 

densidade. Seguindo-se, então com o estudo da viabilidade de inserir probióticos, e 

assim, será observado o desempenho destes micro-organismos nos testes finais de 

estabilidade acelerada e prolongada.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após vários estudos e tentativas, conseguiu-se desenvolver uma emulsão, com 

particularidades relevantes, apresentando aspecto homogêneo sem presença de 

grumos e separação de fases, coloração branca e boa viscosidade que facilitará a 

aplicação. Com este produto desenvolvido, iniciou-se uma nova etapa de avaliação, 

analisando  a estabilidade  da formulação frente a variações de temperatura em 

estufa. 
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