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1 RESUMO 

A leucina é um aminoácido essencial de cadeia ramificada, importante na dieta humana. 

Nos últimos anos, atletas tem feito uso de suplementos alimentares para hipertrofia muscular, 

sendo a leucina um destaque na reconstrução e síntese de proteínas musculares. Na busca de 

melhores resultados, atletas utilizam o BCAA (composto por leucina, isoleucina e valina) a fim 

de melhorar seu desempenho físico. O BCAA encontra-se disponível no mercado nas seguintes 

formas: líquido, pó, tabletes e cápsulas. Como forma alternativa de apresentação, sugere-se a 

incorporação de leucina (aminoácido chave na reconstrução muscular) em uma base gomosa 

(ou pastilha gomosa) que, segundo a 1ª Edição da Farmacopeia Brasileira volume 1 (2010), 

pastilha gomosa é: “...pastilha flexível e macia de misturas contendo polímeros sintéticos ou 

naturais...”. 

2 INTRODUÇÃO 

Dentre os três aminoácidos pertencentes ao grupo BCAA, a leucina apresenta 

características de preservação do músculo esquelético, inibindo a proteólise muscular e 

aumentando a síntese proteica do músculo, apresentando propriedades anabólicas. Analisando 

este quadro, sugere-se uma utilização não somente crônica desta suplementação, mas também, 

o uso repetido (diversas vezes ao dia), para se obter tais resultados (ZANCHI, 2011). A dose 

geralmente utilizada do suplemento de BCAA é de 0,20g/Kg/dia (DE LIMA, 2014). 

A ingestão do BCAA ou leucina na forma de cápsulas e/ou tabletes em altas quantidades 

pode causar uma irritação estomacal no atleta, considerando também que o suplemento em pó 

e/ou líquido possui um sabor desagradável (DE LIMA, 2014). Desta forma, torna-se possível e 

necessário ajustar aspectos tais como odor e sabor, para otimizar a adesão do atleta ao 

suplemento. Portanto, pode-se sugerir a forma “pastilha gomosa” como recurso alternativo, 

visto que é uma forma atrativa visual e sensorialmente, de fácil administração, capaz de 

mascarar sabores e odores desagradáveis, além de incorporar uma quantidade razoável de ativo 

por unidade de pastilha. 

3 OBJETIVOS  

Desenvolvimento e avaliação de uma forma alternativa de apresentação para leucina 

como suplemento alimentar para atletas sob a forma de pastilha gomosa. Bem como, revisar a 

literatura sobre leucina e pastilhas gomosas.  
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4 METODOLOGIA 

Iniciaram-se os trabalhos manipulando-se pastilhas sem o ativo leucina, com o intuito 

de calibrar o molde (Tepron, Brasil). Utilizou-se os excipientes: Goma Fácil ® (Embrafarma, 

Brasil), excipiente pronto para a manipulação de pastilhas gomosas, (manipuladas conforme 

recomendações do fornecedor) e Gelatina Glicerinada, base classicamente utilizada para a 

manipulação de pastilhas gomosas. 

Técnica de preparo: Em béquer (250mL), adicionou-se glicerina, o sorbato de potássio, 

ácido sórbico (A), ou metilparabeno (B) e água purificada. A mistura foi aquecida em banho-

maria a 60ºC, até total dissolução. Em outro béquer (500mL), pesou-se a Goma Fácil ® (A) ou 

gelatina (B). Verteu-se o conteúdo do béquer de 250mL no béquer de 500mL e agitou-se 

constante e vagarosamente. Após homogeneização, o conteúdo foi vertido em um molde grande 

de pastilhas gomosas e o mesmo foi mantido sob refrigeração (2ºC a 8º C), por 24 horas. Após 

o referido período, as pastilhas foram desmoldadas.  

5 DESENVOLVIMENTO 

Após pesquisa bibliográfica sobre o tema e a realização da calibração inicial do molde, 

foram manipuladas 2 formulações distintas (utilizando leucina como ativo – 3g por unidade), 

Goma Fácil (GF) - como excipiente para a formulação A e gelatina glicerinada (GG) - como 

excipiente para a formulação B. Foram manipuladas 30 unidades com excesso de 10% (fator 

de sobrecarga de 1,1) para ambas as formulações, utilizando a técnica de preparo descrita no 

item 4 do presente trabalho (Quadro 1).  

Quadro 1- Formulações inicialmente desenvolvidas 

Componentes Formulação A Formulação B 

Leucina 99g 99g 

Sucralose 0,825g 0,825g 

Acessulfame potássico 0,165g 0,165g 

Aroma líquido (menta) 0,990g 0,990g 

Glicerina 47,850g 47,850g 

Ácido sórbico 0,066g - 

Metilparabeno - 0,099g 

Água purificada 36,79g 35,28g 

Goma fácil 26,79g - 

Gelatina farmacêutica - 10,79g 
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6 RESULTADOS PRELIMINARES  

Para a avaliação das formulações desenvolvidas foram realizados os ensaios de 

determinação de peso/peso médio, segundo os critérios da Farmacopeia Brasileira 5ª edição 

(BRASIL, 2010), além do cálculo de desvio padrão (DP) e desvio padrão relativo (DPR). 

Quadro 2 – Resultados parciais das formulações desenvolvidas 

Parâmetros Formulação A Formulação B 

Peso médio 4,295g 3,932g 

DP 0,14 0,12 

DPR 3,26% 3,05% 

Características do produto 

 

Aspecto aerado, de fácil ruptura 

quando submetido a leve 
pressão, sabor adocicado 

intenso e aroma de menta bem 

pronunciado, de coloração 
opaca e leitosa. 

Aspecto aerado, de fácil ruptura 

quando submetido a leve 
pressão, sabor adocicado 

intenso e aroma de menta bem 

pronunciado, de coloração 
opaca e leitosa. 

 

Em função dos resultados obtidos, verificou-se a necessidade de ajuste das formulações 

iniciais, reduzindo a quantidade de leucina e edulcorantes, aumentando a quantidade de base 

(GF ou GG) por unidade de pastilha manipulada, a fim de melhorar suas características visuais 

e sensoriais. 
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