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1. RESUMO 

Entre os suplementos com potencial ergogênico, encontra-se a beta-alanina, 

um aminoácido precursor da síntese de carnosina, que evita a queda do pH muscular 

e o consequente aparecimento da fadiga muscular. O presente trabalho teve como 

objetivo investigar, através de uma revisão sistemática da literatura, os efeitos 

ergogênicos da beta-alanina, e verificar a viabilidade técnica de desenvolver uma 

forma alternativa de suplemento a base deste aminoácido sob a forma de gel 

transdérmico. As evidências científicas encontradas comprovam o potencial 

ergogênico da suplementação de beta-alanina em exercícios de alta intensidade. Os 

resultados preliminares sugerem que a formulação do gel transdérmico de beta-

alanina mais adequada para incorporação foi o Inderm V®, capaz de incorporar até 

1,5g do ativo, evidenciado pelos melhores resultados no teste de estabilidade e na 

análise microscópica.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, está cada vez mais evidente a demanda energética em 

treinamentos e competições esportivas. A suplementação, neste caso, contribui para 

aprimorar o potencial dos atletas (BrasNutri, 2016). 

 Entre os suplementos utilizados, a beta-alanina, um aminoácido precursor da 

síntese de carnosina, evita a queda do pH muscular e, assim, o aparecimento da 

fadiga muscular (SILVA et al., 2015; CHUNG et al., 2012; SAUNDERS et al., 2017). 

A literatura científica relata que a suplementação de beta-alanina é capaz de 

aprimorar o desempenho físico e esportivo de atletas, principalmente em exercícios 

de alta intensidade (CLOSE et al., 2016). Entretanto, nota-se que grandes doses de 

beta-alanina administradas pela via oral podem causar parestesia (Examine, 2018). 

Assim, um gel transdérmico de beta-alanina poderia evitar a degradação 

enzimática deste aminoácido podendo reduzir sua dose e consequentemente os 

riscos de eventos adversos, além de promover melhor comodidade posológica.  

 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo investigar, através de uma revisão 

sistemática da literatura, os efeitos ergogênicos da beta-alanina, e verificar a 

viabilidade técnica de desenvolver uma forma alternativa de suplemento a base deste 

aminoácido sob a forma de gel transdérmico. 



4. METODOLOGIA 

Revisão sistemática da literatura: Busca de artigos científicos nas bases de 

dados PubMed, Scopus e Science Direct, utilizando os termos “beta-alanine” e 

“supplementation”. Os critérios de inclusão foram: estudos clínicos publicados entre 

2012 e 2017; artigos originais e em inglês. Ao final, foram selecionados 14 estudos.  

Teste de solubilidade: Segundo os critérios da Farmacopeia Portuguesa 9.0 

(2008), foi testada a máxima solubilidade da beta-alanina em água, propilenoglicol e 

etoxidiglicol (Transcutol®).  

Formulação do gel transdérmico de beta-alanina: Utilizou-se duas diferentes 

bases de gel transdérmico para incorporação da beta-alanina: 1- Pentravan® (Fagron, 

Brasil); 2- Inderm V (Biotecdermo, Brasil). Foram incorporadas quantidades 

crescentes (500mg, 1g, 1,5g) de beta-alanina para um total de 5mL de gel. 

Teste de estabilidade preliminar: As formulações foram submetidas a ciclos 

alternados de 24 horas de resfriamento (freezer a -5 ± 2ºC) e aquecimento (estufa a 

40 ± 2ºC) durante 11 dias. No tempo zero e durante todos os dias do estudo, os géis 

foram avaliados quanto as suas características organolépticas (aspecto, cor e odor) e 

valor de pH (através de fita indicadora de pH). 

Análise microscópica: Realizada no início e ao final do teste de estabilidade, 

com o auxílio de corante azul de metileno a 0,1%, objetiva de 100X e óleo de imersão, 

para verificar a total solubilização de beta-alanina, caracterizada pela ausência de 

cristais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, em que 

avaliou-se o período com maior quantidade de publicações, o potencial ergogênico da 

beta-alanina e a faixa de dose empregada nos protocolos de suplementação. 

Após a revisão da literatura, foi realizado o teste de solubilidade e a 

incorporação do ativo nas bases. Posteriormente, o teste preliminar de estabilidade e 

a análise microscópica das formulações. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As pesquisas envolvendo a suplementação de beta-alanina são recentes e as 

evidências científicas mostram o potencial ergogênico da suplementação deste ativo 



em exercícios de alta intensidade. Nota-se que os protocolos de suplementação 

utilizam, geralmente, 3,2 a 6,4g de beta-alanina por um período de 4 a 8 semanas. 

Para a formulação do gel transdérmico de beta-alanina, a base mais adequada 

para incorporação foi a base 2, capaz de incorporar até 1,5g do ativo, visto que doses 

maiores apresentaram formação de grumos visíveis. Essa formulação apresentou 

melhores resultados no teste de estabilidade preliminar e análise microscópica, como 

mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Resultados dos testes realizados nos géis transdérmicos de beta-alanina. 

 Base 1 Base 2 

Características: Inicial Final Inicial Final 

Cor Levemente 
amarelado/bege 

Amarelo mais intenso Branco Sem alteração 

Odor Característico Sem alteração Característico Sem alteração 
Textura Oleosa, pouco 

consistente 
Consistência mais 

firme após freezer e 
mais fluída após 

estufa, com cristais 

Oleosa, 
consistente 

Sem alteração 

Formação de 
grumos/cristais 

- Presente - Ausente 

Formação de 
bolhas 

- Presente - Presente 

pH 7-8 6-7 7-8 6-7 
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