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     Introdução 

 A L-histidina é um dos 10 aminoácidos essenciais para lactentes. A maioria das listas 

de aminoácidos classifica a L-histidina como um aminoácido essencial; no entanto, nunca 

ficou claro se a L-histidina é um aminoácido essencial para adultos. Embora a L-histidina seja 

sintetizada em tecidos humanos adultos, quantidades suficientes podem não ser produzidas 

para atender aos requisitos fisiológicos impostos por determinadas situações de estresse ou 

doenças.  

  

 

Suplemento alimentar 

 

 



 

 

 
     Descrição 

 A L-Histidina é fabricada geralmente por fermentação a partir de fontes de 

carboidrato e também por extração a partir de hidrolisados de proteína animal. 

Glicogênico, a L-histidina é nutricionalmente dispensável para a maioria dos adultos, 

e é considerada fundamental para as crianças, pois sua síntese no corpo é relativamente 

lenta, e também para os portadores de enfermidades renais. 

Ela tem sido classificada como um aminoácido não essencial, mas, recentemente, 

muitos cientistas a têm considerado com um aminoácido essencial. Particularmente em 

crianças, é um aminoácido essencial e sua deficiência desacelera o crescimento e causa 

eczema cutâneo.  

Sua desaminação com a histidase acarreta na formação do ácido urocânico. Ela é 

convertida em ácido 4-imidazolona-5-propiônico sob a ação catalítica da urocanase, com a 

subsequente formação de ácido glutâmico através do ácido N-formímico-glutâmico.  

A Histidinemia é conhecida por ser devido à deficiência de histidase e a acidemia 

urocânica devido à deficiência de urocanase. 

Está contida em abundância particularmente na hemoglobina. Em pescados, grandes 

quantidades de L-Histidina são encontradas em seu estado livre.  

Trata-se de um componente da carnosina, bem como da anserina e da ergotioneína.  

É produzida por isolamento a partir das proteínas. 

 

 

     Propriedades 

 A L-Histidina tem sido preconizada para doenças alérgicas.  

É também potencialmente útil no caso de enfermidades cardiocirculatórias, tendo 

uma ação vasodilatadora e hipotensiva através do sistema nervoso autônomo. 



 

 

A L-Histidina pode também ser usada para o tratamento 

da anemia pois é considerada de grande importância na 

eritropoese e na leucopoese. 

Não se pode deixar de lado também sua função 

complementar da dieta na uremia e em pediatria, quando o 

aporte alimentar é insuficiente.  

 A sua deficiência pode causar pouca audição ou surdez 
 
 

 

     Indicações 

 • Componente para nutrição enteral e parenteral. Na 

indústria alimentícia é usada como um componente de 

suplementos nutricionais, condimentos e como flavorizante; 

•Importante ingrediente das soluções de 

aminoácidos e em várias preparações nutricionais; 

 •  Coadjuvante ao tratamento das alergias e da artrite 

reumatoide; 

• Essencial na fase de crescimento; 

 •Pode ser usada junto com antiácidos para o tratamento de hiperacidez gástrica. 

 
 

     Precauções 

 Deve ser usada com cautela por pacientes maníaco-depressivos, os quais possuem 

alta taxa de histamina. 

Mulheres com depressão pré-menstrual severa deve evitar suplemento com histidina. 

 
 
 



 

 

     Concentração Recomendada 

 Como coadjuvante ao tratamento das alergias e da artrite reumatoide, é usada na 

faixa de 100 a 150mg ao dia.  

Entre 1 a 6g diariamente junto com vitamina C. 
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