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Resumo 

Máscaras faciais são amplamente utilizadas na 

prevenção da xerodermia e no retardo de envelhecimento 

precoce. Nesse trabalho, foram desenvolvidas 

formulações de hidrogéis de alginato com HPMC e 

Lecigel® contendo extratos glicólicos de Camellia 

sinensis, Calendula officinalis e Matricaria recutita para 

uso como máscaras faciais. As formulações 

permaneceram estáveis nos testes de estabilidade e no 

estudo de fotodegradação. 

Introdução  

Máscaras faciais ajudam a regenerar a pele e retardar o 
envelhecimento. Os hidrogéis de polímeros hidrof ílicos 
são f requentemente uteis como máscaras faciais por 

causa do alto teor de água e por atuarem como 
carreadores de compostos ativos para a pele. O alginato 
de sódio é um polissacarídeo natural solúvel em água que 

produz um hidrogel quando hidratado. É usado 
geralmente na fabricação de curativos e, mais 
recentemente, em cosméticos como ingrediente para o 

cuidado da pele. Hidrogéis de alginato permitem a adição 
de compostos ativos com capacidade de neutralizar 
radicais livres que previnem o envelhecimento (Rodrigues 

et al., 1997). A Camellia sinensis (chá verde), Calendula 
officinalis (calêndula) e Matricaria recutita (camomila) são 
ricas em compostos antioxidantes (F'Guyer et al., 2003;  

Ministério da Saúde, 2014). Neste trabalho, foram 
formulados hidrogéis de alginato com HPMC e Lecigel® 
contendo extratos glicólicos de C. sinensis, C. officinalis e 

M. recutita. As propriedades e a estabilidade dos 
hidrogéis foram estudadas em função do tempo em 
diferentes condições de armazenamento. 

Material e Métodos 

Os hidrogéis foram preparados pela mistura de soluções 

aquosas dos polímeros e adição dos extratos glicólicos. 

Foram avaliadas formulações com diferentes 

concentrações de alginato, HPMC e Lecigel®. Os 

hidrogéis foram submetidos a teste de estabilidade 

(centrifugação por 15 minutos à 2000 rpm), análise 

organoléptica, pH, viscosidade, densidade e 

espalhabilidade. As seis formulações preparadas foram 

armazenadas em diferentes condições (temperatura 

ambiente, 5°C, 37°C). O estudo de fotoestabilidade foi 

realizado em estufa à 40°C com iluminação contínua.  

Resultados e Discussão 

Não houve separação ou sedimentação em nenhuma das 

formulações durante a centrifugação. Não ocorreram 

alterações organolépticas quando as formulações foram 

expostas ao calor e à luz. Nos testes de densidade e pH 

observou-se mínimas variações entre as medidas iniciais 

e após 14 dias nas diferentes condições. A 

espalhabilidade foi maior nas formulações 1, 3 e 4 em 

todas as condições em estudo. A f igura 1 ilustra a 

variação da viscosidade das formulações F1-F6 logo após 

o preparo e depois de 14 dias. Os valores aumentaram 

com as proporções de HPMC e Lecigel® e também com a 

adição dos extratos glicólicos nas formulações. Após 14 

dias, houve redução da viscosidade da F1, F2, F5 e F6, e 

aumento na F3 e F4. 

Figura 1.  Ensaio de viscosidade dos hidrogéis armazenados em 

temperatura ambiente no tempo 0 e após 14 dias. Fonte: A autora 

Conclusão 

Os hidrogéis mantiveram-se estáveis nas diferentes 

condições de armazenamento. As formulações possuem 

potencial emprego como máscara facial com efeito 

hidratante e emoliente. Além disso, as formulações 

contêm extratos glicólicos ricos em f lavonoides que 

neutralizam radicais livres que aceleram o 

envelhecimento das células. 
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