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Introdução: O uso de ativos da biodiversidade brasileira aplicados à estética, visando uma 

aparência jovem, tem motivado a pesquisa e o desenvolvimento de novas formulações 

cosméticas que apresentem segurança, eficácia e estabilidade confiável (1). Dentre as ações 

terapêuticas, a atividade antioxidante tem destaque como proposta inovadora para esses 

produtos. A Mangifera indica, conhecida como manga, é uma fruta com alto teor vitamínico, 

principalmente vitamina A e C, além de apresentar uma rica fonte de carotenóides totais e 

compostos polifenóis, já o chá verde é obtido das folhas da Camellia sinensi e apresenta altos 

teores de polifenóis. Essas espécies são potenciais candidatos a comporem um fitocosmético, 

devido a elevada atividade antioxidante (1, 2). Os géis são as formas farmacêuticas 

semissólidas mais usadas para veicular extratos e óleos vegetais (3). O estudo da estabilidade 

de produtos cosméticos fornece informações que indicam o grau de estabilidade relativa de 

um produto nas variadas condições a que possa estar sujeito desde sua fabricação até o 

término de sua validade (4). Durante o teste de estabilidade preliminar, as amostras são 

submetidas a condições extremas de temperatura, tendo como propósito observar se as 

reações térmicas irão desestabilizar a formulação. Portanto, este teste é imprescindível 

auxiliar na seleção da formulação mais estável. Objetivos: Avaliar a estabilidade preliminar 

de um gel contendo óleo de Mangifera indica e extrato de Camellia sinensis através da análise 

fatorial do tipo Box-Behnken. Métodos: O fatorial proposto foi do tipo Box-Behnken usando 

as variáveis independentes em três níveis (-1, 0, +1): as concentrações do gel de 

carbopol940® (0,5%, 1,25% e 2%), do óleo de manga (1%, 3% e 5%) e do extrato de chá 

verde (1%, 3% e 5%), e as variáveis dependentes foram a densidade, pH e espalhabilidade, 

totalizando 13 formulações em que foi usado o software Design Expert® free version. As 

amostras das formulações foram obtidas e submetidas a teste centrifugação a 3.000 rpm 

durante 30 minutos. Posteriormente, as amostras foram submetidas ao teste de estabilidade 

preliminar que consiste em um ciclo de gelo-desgelo, no qual os géis foram submetidos as 

seguintes condições de armazenamento: estufa (40ºC ± 2ºC) e geladeira (-5ºC ± -2ºC). Em 

intervalos de tempo pré-determinados (48 horas) foram avaliadas as propriedades 

organolépticas (aspecto, cor e odor) e físico-químicas (densidade, pH e espalhabilidade), em 

triplicata através do desenvolvimento de gráficos de superfície de resposta e a análise de 

variância (ANOVA). Resultados e Discussão: A partir da análise fatorial foram 

desenvolvidas 13 formulações, em triplicata. Antes de iniciar o teste de estabilidade 

preliminar, as amostras foram submetidas ao teste de centrifugação. Esse procedimento 

resulta em um estresse termodinâmico, onde a presença de separação de fases, precipitação de 

substâncias e formação de caking não foi observada em nenhuma das amostras (4). Assim, 

todas as formulações foram dirigidas para a fase posterior, o teste preliminar. Durante os 6 

ciclos de estresse térmico, macroscopicamente, foram observadas as condições 

organolépticas. Em relação à coloração o gel, este apresentou caráter translúcido e brilhoso, 
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com coloração amarelo mostarda e odor característico do extrato de Camellia sinensis. Assim, 

durante o teste, todas as amostras se mantiveram normal, possuindo caracteristicas 

semelhantes quando comparadas com a amostra padrão (4). Entretanto, quanto a questão do 

aspecto, na formulação de concentração do polímero (nível 0), óleo (nível 0) e extrato (nível 

0), foi verificado a presença de cristais. Dessa forma, esse fato evidência uma possível 

imcompatibilidade na formulação (5). As propriedades fisíco-químicas foram coletadas e, de 

acordo com os gráficos de superficie de resposta, foi mantida uma concentração fixa do gel 

(nível 0). Dessa maneira, foi observado que a densidade e a espalhabilidade possuem relação 

diretamente proporcional ao aumento da concentração do óleo e do extrato. Em um estudo 

com desenvolvimento de uma formulação fitocosmética, os resultados em relação à densidade 

divergiram, visto que, ao passo que a concentração de ativos adicionados aumentava a 

densidade reduzia (5). Esse fato pode ser explicado devido à diferença de polímero utilizado, 

assim como os compostos ativos. Apesar disso, os resultados obtidos para espalhabilidade 

confluíram com uma pesquisa, na qual observou que quando menor a viscosidade da 

formulção maior será sua espalhabilidade (3). A espalhabilidade é um dado imprescindivel 

para a formulação, visto que seu resultado demonstra informações importantes sobre a 

eficácia, uma vez que está diretamente relacionada com o aumento da absorção da forma 

farmacêutica semi-solída (5). Quanto ao valor do pH, foi analisado que, a medida que o nível 

de óleo aumenta e o nível de extrato diminui, esse fator cresce. Esse dado coincidiu com um 

estudo que, também, observou uma tendência na elevação do pH em uma formulação que 

apresentava maior teor lípídico (5). Assim, de acordo com a ANOVA, o p-valor do método 

proposto foram para a densidade (0,0417), pH (0,0853) e espalhabilidade (0,0397). Diante de 

todos os valores obtidos, foi realizado uma otimização numérica usando o software, em que 

os pontos de predileção foram: a maximização das respostas pH e espalhabilidade e a os 

pontos mínimos da densidade. Segundo o programa, esse ponto foi construído através dos 

seguintes variáveis: concentração do gel (-1), de óleo (-1) e do extrato (-1), na qual teriam a 

respostas com grau de desabilidade de 0,673. Assim, o ponto de otimização foi feito e as 

respostas se mantiveram dentro do intervalo de 95% de confiança estabelecido pelo programa. 

Conclusão/Considerações Finais: A estabilidade preliminar mostrou que as 13 formulações 

atenderam às especificações de qualidade necessária, exceto nas concentrações de polímero 

(nivel 0), óleo (nível 0) e extrato (nível 0) na qual houve cristalização. A variável pH não foi 

utilizada no modelo de desabilidade, pois seu p-valor não foi significativo estatisticamente. 

Baseado em estudos, destacamos a importância da análise fatorial para a diminuição do 

número de experimentos, para assegurar as respostas em relação à estabilidade de 

formulações. Portanto, sugere-se que a otimização numérica produziu a formulação mais 

estável de forma preliminar de acordo com as variáveis dependentes e independentes 

estudadas. 
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