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1. RESUMO 

Nos últimos anos a procura por suplementos que aumentem o desempenho físico 

dos atletas cresceu significativamente. Dentre os diversos suplementos no mercado 

estão entre os mais procurados os que apresentam em sua composição a cafeína, 

devido ao seu efeito ergogênico. Com o desenvolvimento do ramo de suplementos 

alimentares novas alternativas mais simples e práticas para sua utilização estão 

sendo procurado pelo consumidor. A proposta deste trabalho é desenvolver uma 

forma alternativa de suplemento de cafeína para atletas sob a forma de pirulito, 

devido à fácil aceitação pela população e possibilidade de absorção na região da 

orofaringe. O maior desafio apresentado durante o desenvolvimento foi incorporar 

uma quantidade significativa de cafeína na base e encontrar um flavorizante capaz 

de proporcionar sabor agradável ao pirulito. Quatro diferentes aromas foram 

incorporados a uma formulação de pirulito à base de sacarose e xarope de milho e 

submetidas à análise sensorial para eleger a formulação que melhor mascara o 

sabor amargo da cafeína. 

2. INTRODUÇÃO 

 A cafeína é um derivado da classe das xantinas que após a metabolização hepática 

gera três metabolitos ativos que se diferenciam de acordo com suas ações 

farmacológicas a nível cerebral. São capazes de atravessar a barreira 

hematoencefalica, afetando as percepções de esforços e propagação dos sinais 

entre cérebro e da junção neuromuscular, agindo como receptor antagônico de 

adenosina. Esse mecanismo acelera as atividades em nível neural, aumentando os 

níveis de AMP cíclico, por inibir a enzima fosfodiesterase, levando a efeitos como 

aumento da pressão arterial, lipólise, diurese e ativação do sistema nervoso 

simpático. Apresenta ainda um segundo sitio de ação no musculo estriado 

esquelético, aumentando a permeabilidade de cálcio ao reticulo sarcoplasmático 

reduzindo o limiar de excitabilidade elevando o período ativo da contração muscular. 

(SILVA, et al., 2013). 

De acordo com a Farmacopeia Brasileira 5ª edição, a cafeína se apresenta como pó 

branco e brilhante e apresenta sabor amargo intenso. É pouco solúvel em etanol 

96% e facilmente solúvel em agua em ebulição, apresenta ponto de fusão entre 235 

a 239ºC. 



 
 

Em função de sua termoestabilidade e à possibilidade de ser submetida a altas 

temperaturas, a cafeína se torna um bom candidato para ser veiculada sob a forma 

de pirulito; que por sua vez apresenta uma mistura de açucares e outros 

carboidratos em condições cristalinas, que requerem alta temperatura para seu 

preparo. O pirulito pode se transformar em uma forma alternativa de suplemento de 

fácil aceitação para a população, já que permite maior contato do ativo com a 

mucosa oral, acelerando sua absorção. O pirulito deve atender a certas 

características, como apresentar teor de umidade entre 0,5 a 1,5%, desintegração 

lenta e uniforme, peso entre 7 a 8G, sabor agradável aliado à capacidade de 

mascarar os sabores desagradáveis dos ativos. (FERREIRA, 2002). 

3. OBJETIVOS 

Verificar a viabilidade técnica do desenvolvimento de uma forma alternativa de 

suplemento de cafeína para atletas, sob a forma de pirulito. Avaliar a melhor base 

para incorporação da cafeína, determinar os flavorizantes capazes de mascarar de 

forma adequada o sabor amargo apresentado pela cafeína e eleger a formulação 

mais agradável quanto ao sabor, através de análise sensorial. 

4. METODOLOGIA 

Após levantamento bibliográfico, iniciou-se a etapa de desenvolvimento com duas 

formulações; uma a base de sacarose e outra a base para balas de sorbitol. 

(Paludetti, 2008). Para mascarar o sabor amargo, característico da cafeína, 

testaram-se diversos flavorizantes como cereja, banana, café, chocolate, laranja, 

menta, limão, tutti-frutti, tangerina, amarula, framboesa e morango. Após análises 

preliminares chegou-se a 4 flavorizantes cujas formulações serão submetidas à 

análise sensorial empregando a metodologia de ordenação-preferência e 

posteriormente comparação pareada para eleger o aroma que melhor mascara a 

cafeína. 

Com o intuito de avaliar o teor de cafeína nas formulações uma metodologia 

espectrofotométrica no UV (λ=272nm) em HCl 0,1M foi desenvolvida e validada 

quanto aos parâmetros linearidade, precisão, nos níveis de repetibilidade e precisão 

intermediária e exatidão, segundo os parâmetros da Farmacopeia Americana 

(United States Pharmacopeia, 2018).  

 



 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente foram avaliadas as formulações base e técnicas mais adequadas para a 

manipulação de pirulitos contendo cafeína. Posteriormente, diversos aromas foram 

incorporados às formulações para mascarar o sabor amargo da cafeína. Em 

paralelo, uma metodologia espectrofotométrica foi desenvolvida e validada para a 

determinação do teor de cafeína nas preparações. As formulações contendo os 4 

aromas que previamente demonstraram melhores resultados serão submetidas à 

análise sensorial, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após testes com diversas formulações diferentes foi determinado que a base com 

sacarose como edulcorante possui características que mais se aproximam a um 

pirulito comum, como rigidez capaz de garantir a dissolução gradativa do pirulito na 

mucosa oral e aparência translúcida, garantindo aspecto agradável aos olhos do 

consumidor. Foi possível verificar também que para cada unidade de pirulito foi 

possível incorporar até 200mg de cafeína. A metodologia espectrofotométrica 

empregada demonstrou ser precisa exata e linear na faixa de 5 a 15µg/mL (Y= 

0,0448x +0,00127; r2=0,9999). 
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