
 

 

L-ALANINA 

 

 

Nome científico: N/A 

Sinonímia científica: N/A 

Nome popular: L-Alanina 

Família: N/A 

Parte Utilizada: N/A 

Composição Química: Ácido 2-aminopropanóico. 

Formula molecular: C3H7NO2 Peso molecular: 89,09 

 

CAS: 56-41-7  

DCB: 00451  

DCI: ALANINE 

 

Alanina é o nome usual para o ácido 2-aminopropanóico. O grupo variável ligado ao 

carbono α, que distingue um aminoácido de outro, é um grupo metila, o qual confere 

um carácter hidrofóbico à alanina, classificando esta como aminoácido alifático.  

L-Alanina é um aminoácido não essencial que foi descoberto por Weyl em 1888. É 

considerada matéria prima para a síntese de glicose no fígado e nos músculos, 

quando é necessário produzi-la rapidamente.  

Além disso, é um neurotransmissor inibitório o qual auxilia na redução da excitação 

que ocorre frequentemente nos epiléticos, possuindo efeito comparável ao do GABA. 

O aminoácido L-Alanina pode ser encontrado em fontes naturais como: carnes, leite, 

queijos, ovos, castanhas, aveia, chocolate, milho, ervilhas, cenoura e berinjela. 

 

 



 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

L-Alanina é sintetizado no organismo a partir do piruvato e da carnosina, tendo o zinco 

como cofator. Está envolvido no metabolismo do triptofano e da vitamina piridoxina. E 

também é um dos aminoácidos mais empregados na síntese de proteínas.  

Além disso, é considerado glicogênico, pelo fato de ser matéria prima para a produção 

de glicose no fígado, e importante fornecedor de energia para os músculos. Atua 

também auxiliando a produção de anticorpos pelo sistema imune. E assim como o 

GABA, a taurina e a glicina, é um neurotransmissor inibitório no cérebro, com 

acentuada ação tranquilizante. 

Pessoas sob estresse ou em hipoglicemia consomem tecido muscular, a fim de obter 

L-Alanina para normalizar o nível do açúcar sanguíneo. A quebra do dipeptídio 

carnosina, presente nos músculos, origina L-Alanina.  

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Pacientes com insuficiência hepática ou renal grave devem utilizar com cautela e com 

acompanhamento médico. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

É usado em doses de 200mg a 1000mg por dia. Ideal ser ingerido antes das refeições. 
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