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Porque manipular 

pastilhas?

Mais que um modismo passageiro, uma 
oportunidade para transformar a 
terapêutica dos seus pacientes

Muita gente me pergunta: “Professor, vale a pena manipular pastilhas na farmácia?” 

Minha resposta é sempre: “Vale sim!“ 

Se você estiver disposto a investir algum tempo no aprendizado da farmacotécnica destas 

formas farmacêuticas você poderá  oferecer ao seu paciente uma excelente opção 

terapêutica, além de passar a ter um diferencial incrível em termos de marketing. 

Muitos pacientes não podem deglutir soluções orais, como idosos. Outros, como algumas 

crianças, tem dificuldade com medicamentos líquidos, mas ficam encantados com as 

“balinhas” na forma de pastilhas. 

Mas também há também o aspecto farmacêutico: muitos fármacos veiculados em 

pastilhas podem ter sua absorção iniciada já na mucosa bucal e sublingual. Como a 

pastilha é “chupada” lentamente, ela pode potencializar o tempo de contato e permitir a 

absorção bucal de vários princípios ativos. 

Essas são apenas algumas vantagens. Então, vamos lá? Que tal começar a conhecer um 

pouco mais sobre o fascinante mundo das pastilhas manipuladas? 
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Definições
Existem muitos medicamentos no Brasil que 
estão disponíveis na forma de pastilhas. 
Mas nem todas são iguais.

Medicamentos na forma de pastilhas são 

apresentados na forma estão disponíveis na 

forma de pastilhas duras (por exemplo pastilhas 

para tosse que são como balas de açúcar), 

pastilhas moles (em geral no formato de uma 

pirâmide arredondada), pastilhas macias 

(contendo por exemplo carbonato de cálcio e 

vitamina D) e até mesmo comprimidos para 

serem dissolvidos na boca, como os antiácidos.

Neste e-book falaremos sobre um tipo muito particular de pastilhas, que são aquelas pastilhas que nós 

denominamos pastilhas "macias" ou "mastigáveis". 

Em Farmácias, elas são preparadas principalmente por moldagem, mas também podem ser preparadas por 

extrusão e, eventualmente, por compressão. As pastilhas macias não precisam ser preparadas com um único 

componente. Geralmente, são constituídas por misturas dos componentes citados anteriormente.

Este tipo de pastilha deve ser dissolvida lentamente na boca, mas também pode ser mordida ou mastigada, 

visto que é maleável e macia. Se mastigada, ela irá se deformar de forma semelhante a balas do tipo caramelo.

Pastilhas macias são 

aquelas de consistência 
macia, porém rígida, 
podendo ou não ser 

mastigáveis e que 
podem ser preparadas 
com polietilenoglicóis, 

sacarose sorbitol, 
manteiga de cacau, 

bases graxas ou 

qualquer outro agente 
de consistência

A Anvisa classifica estas formas farmacêuticas 

como sendo pastilhas e faz apenas uma pequena 

distinção entre pastilhas e pastilhas gomosas. 

Mas o universo das pastilhas é bem maior que 

isso. A literatura utiliza inúmeras denominações 

para classificar as pastilhas:

• de acordo com a base com a qual são 

preparadas. 

• de acordo com a sua finalidade. 

• conforme são apresentadas ao público 

consumidor .
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1. Calibrar os moldes a serem utilizados (veja procedimento na

próxima página).

2. Efetuar os cálculos, considerando o fator de deslocamento quando

aplicável (veja tópico específico).

3. Pesar ou medir a base e as matérias-primas.

4. Em um béquer, fundir a base na temperatura recomendada.

5. Transferir cerca de 50% da base para um béquer calibrado (veja

procedimento na próxima página), mantendo o aquecimento. 

Recomenda-se a fusão em banho maria ou manta aquecedora, 

termostatizados.

6. Adicione os adjuvantes necessários (aromatizantes, adoçantes, 

agentes suspensores , corretores de pH e corantes) misturando

bem até complete homogeneização.

7. Adicione o fármaco e misture bem. 

8. Complete o volume com a base fundida até a marca da calibração.

9. Verter o líquido nas cavidades (com auxílio de uma seringa)

10. Aguardar solidificar. Realizar o acabamento, utilizando uma

espátula aquecida.

11. Fechar o molde e rotular. 

12. Oriente o paciente, explicando que para utilizer o medicamento

basta “torcer” a embalagem e retirar uma pastilha, que deverá ser

colocada na boca e dissolvida lentamente. 

Farmacotécnica
A técnica de preparo de pastilhas macias é bastante simples. Basta seguir os seguintes passos:
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Fator de Descolcamento: Entenda o que é e o que fazer na prática

Quando uma substância se dissolve ou quando partículas de um sólido são dispersas num líquido, diversas interações relacionadas com as 

propriedades coligativas da matéria podem acontecer. Diferenças entre as densidades das substâncias, atrações eletrostáticas e formação

de solvatos são algumas delas.

Estas interações podem levar a uma alteração do volume final do líquido em questão. Essa interação causa um deslocamento do líquido, 

podendo ocorrer o aumento do volume (expansão do líquido) ou sua diminuição (contração). 

Por exemplo,  uma pastilha de 2 g ocupa o volume exato de uma cavidade. Você precisa aviar uma prescrição com 0,4 g de um fármaco. 

Teoricamente, você deverá utilizar 1,6 g de base e obter 2 g de medicamento, para preparar a pastilha. 

Entretanto, ao moldar a pastilha você percebe que está faltando líquido, ou seja, 2g do medicamento não correspondem ao mesmo

volume da base sem o ativo. 

Este fenômeno sempre ocorre, mas é praticamente despresível quando a quantidade de sólido é menor que 20% da quantidade de base 

sem fármaco necessária para preencher a cavidade do molde.

Uma boa medida é manter preparar pastilhas em que a quantidade de fármaco seja menor que 20 % do peso da base sem fármaco. Além

de reduzir o efeito do deslocamento, essa atitude auxiliará na obtenção de pastilhas mais bem preparadas, mais fáceis de corrigir o aroma 

e o sabor e com menor probabilidade de trincar ou esfarelar. 

Farmacotécnica

Calibração do Molde e do Béquer

1. Coloque o molde vazio sobre uma balança de precisão e 

tare a balança.

2. Adicione água purificada às cavidades, cuidando que o 

menisco fique ligeiramente acima das bordas, sem

extravasar. 

3. Após preencher todas as cavidades, anote o peso da 

água. 

4. Considerando, na prática, a densidade da água igual a 

1g/mL, divida o valor do peso da água pelo número de 

cavidades. O resultado é o volume de cada cavidade.

5. Para calibrar o béquer, basta calcular a quantidade de 

pastilhas a ser preparade. Por exemplo, se você for 

preparar 30 pastilhas de 2 g, você irá prepara 60 mL de 

base fundida. 

6. Coloque um béquer de capacidade apropriada na

balança e tare a mesma.

7. Adicione água purificada até obter a massa de água

equivalente ao volume a ser preparado. No nosso

exemplo, você colocaria 60 g de água, equivalendo a 60 

mL de água (ou de base).

8. Com uma caneta para marcar vidro, faça marcações

precisas no face externa do béquer, coincidindo com o a 

altura do menisco da água. 
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Formulação da Base Para Pastilhas Macias

Dióxido de silício coloidal ...................................... 1,0 g

Goma Arábica*....................................................... 2,0 g

Sucralose ...................................................... 0,5 a 1,0 g

Supressor de amargor (Taste Plus®) ..................... 0,3 g 

Aromatizante ........................................................ 0,4 g

Polietilenoglicol 1500** ............................  qsp 100,0 g

* Opcional. Utilizar caso haja necessidade o fármaco não seja totalmente solúvel. 

** Em localidades mais quentes, é possível substituir cerca de 15% do PEG 1500 por PEG 4000, 

para elevar o ponto de fusão. 

Sobre o autor

Luis Antonio Paludetti Aé farmacêutico-bioquímico formado pela Universidade de
São Paulo. Atua há 28 anos como farmacêutico magistral. É professor de
Farmacotécnica em diversos cursos de pós graduação em todo o Brasil. Autor de 
dezenas de artigos publicados em revistas nacionais e internacionais é colunista da
Revista Cosmetics & Toiletries. Atualmente dedica-se à mentoria, treinamento e 
consultoria para farmácias magistrais, por meio de sua empresa a Rx Consultoria.

Técnica de Preparação

1. Triturar os pós até que passem por um tamis 60 ou 

mais fino. Misturar os pós até que fique homogêneo. 

2. Aqueçer o PEG 1500 em 55ºC. A intervalo de fusão do 

PEG 1500 fica entre 43 e 46 ºC. 

3. Adicione a mistura de pós à base fundida e misture 

completamente. 

4. Resfrie para 50 ºC, acrescente o aromatizante e 

misture bem. Opcionalmente pode-se adicionar cerca 

de 0,1 mL de óleo essencial de menta, para melhorar 

o sabor e tornar a pastilha mais refrescante.

5. A partir desta etapa, prosseguir conforme a técnica 

geral de preparo descrita anteriormente. 
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