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Fórmula Molecular: C3H7NO2

Peso Molecular: 89,08

Sinonímia: β-alanina.

Propriedades: A suplementação tem sido evidenciada como propiciando o au-
mento da concentração de carnosina nos músculos, reduzindo a fadiga em at-
letas e aumentando a força muscular. 

Composição: Substância isolada.

A beta-alanina é um aminoácido não proteogênico, ou seja, que não participa 
da estrutura de proteínas, cujo único local de produção endógena conhecido 
é o fígado. A produção desse aminoácido é resultado do metabolismo de de-
gradação da uracila. Apesar de uma pequena fração da beta-alanina produzida 
ser degradada a CO2 no fígado, evidências de experimentos in vivo demonstram 
que a taxa de degradação da beta-alanina é muito baixa e que, portanto, a prin-
cipal função desta via é a produção de beta-alanina e não a total degradação 
de uracila.

Indicações: 

• Aumento de massa muscular; 
• Aumento de desempenho em atividade física; 
• Potencializa os efeitos da carnosina; 
• Tratamento de menopausa; 
• Indivíduos com dieta baixa de proteínas.

Posologia / concentração: A dose única máxima tolerável é de 10 mg/kg de 
peso corporal. Em média, essa dose corresponde a 800 mg de beta-alanina.

Via de administração: Oral.

Solução magistral: 

• Possibilidade de administração de doses fl exíveis; 
• Possibilidade de associações de fármacos para promover melhores resulta-
dos; 
• Possibilidade de formas farmacêuticas diferenciadas para melhorar a biodi-
sponibilidade e promover a adesão dos pacientes.

Efeitos adversos: Beta-alanina não possui reações adversas, mas indivíduos com 
problemas renais ou no fígado devem consultar o medico antes de ingerir ami-
noácidos em doses elevadas. 

Contraindicações / precauções: Pacientes com hipersensibilidade ao fármaco.
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