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     Introdução 

 Assim como cada pessoa de adapta a diferentes tipos de protetores auriculares para 

dormir, cada tipo de pessoa que escolhe tomar suplementos naturais para dormir em vez de 

remédios, tem preferências diferentes por necessidades diferentes e pelo efeito que a 

substância provoca no organismo. 

Enquanto a melatonina é o suplemento natural mais popular para dormir conhecido 

como o hormônio do sono, existem outros suplementos como 5-HTP, Valeriana, L-Teanina 

entre outros que ajudam na hora de dormir. Nesse artigo vamos falar sobre a L-Teanina. 

Aminoácido não proteico presente exclusivamente no Chá Verde 

 
 

https://dorminhoco.com/categorias/1
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Insônia é um problema muito comum e isso tem levado muitas pessoas a tomar 

suplementos como L-Teanina, um aminoácido natural do chá verde descoberto em 1949. A 

substância é bem conhecida no exterior por ser um suplemento natural para ansiedade com 

benefícios de relaxamento comprovados. Além de ser indicada para pessoas com ansiedade 

e problemas para dormir como insônia, a L-Teanina é muito comum entre os usuários de 

nootrópicos. 

 Embora o chá verde contenha cafeína – mesmo em baixa quantidade – o substância 

isolada L-Teanina provoca um efeito contrário da cafeína, relaxando o corpo e mente, 

conseguindo te acalmar sem induzir aquele forte desejo de dormir. 

 

  

     Propriedades 

Este aminoácido está associado com efeitos como aumento de relaxamento, melhora 

da concentração e da capacidade de aprendizagem. Também está relacionada com benefícios 

de saúde, incluindo a prevenção de certos tipos de câncer e doenças cardiovasculares, perda 

de peso e melhora do sistema imunológico. 

 Mecanismo de ação: No cérebro, a L-Teanina aumenta a produção de serotonina e 

dopamina. A L-Teanina aumenta as ondas alfa cerebrais, num sinal de relaxamento induzido. 

Protege também células normais dos danos causados por estas drogas através da atividade 

antioxidante. A atividade antioxidante de L-Teanina foi estudada com relação a seu efeito na 

oxidação do colesterol LDL. A L-Teanina pode neutralizar o efeito estimulante da cafeína. 

 
  

   Estudos 

Estudo 1 

 Neste estudo, foram avaliados os efeitos da administração oral de L-Teanina ou 

cafeína no desempenho mental e atividades fisiológicas sob condições de estresse físico ou 

psicológico em seres humanos. Quatorze participantes cada indivíduo foi submetido a três 



 

 

suplementos distintos, em que tomaram por via oral ou L-Teanina + placebo, cafeína + 

placebo e apenas placebo. Os resultados mostraram que a L-Teanina inibiu significativamente 

o aumento de pressão arterial em um grupo de risco, ou seja, participantes cuja pressão 

arterial aumentou mais do que a média. O resultado mostrou que a L-Teanina reduziu 

ansiedade, em comparação com a ingestão de placebo. Os resultados acima indicam que a L-

Teanina, não só reduz a ansiedade, mas também atenua o aumento depressão arterial em 

adultos com stress. 

Estudo 2 

 Uma revisão de artigos avaliou pacientes com transtorno de déficit de atenção (TDAH) 

a fim de estabelecer orientações sobre os possíveis tratamentos farmacológicos. 

Foram avaliados um total 337 pacientes submetidos a tratamentos farmacológicos 

dos transtornos do sono relacionados ao TDAH. Zolpidem e L-Teanina resultaram em 

aumento do tempo total de sono, no entanto L-Teanina produziu um aumento na eficiência 

do sono. Zolpidem gerou efeitos colaterais, o que levou à maior taxa de abandono de todos 

os cinco estudos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Indicações 

• Ansiedade; 

•Estresse; 
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•Tensão pré-menstrual (TPM); 

•Sistema imunológico; 

•Hipertensão; 

•Proteção cardiovascular; 

•Melhora sistema cognitivo;  

•Perda de peso. 

 
 

     Concentração Recomendada 

50 a 200 mg por dia. 
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