
BETAÍNA
A Betaína é um suplemento nutricional (aminoácido); anti-homocistinúrico (doador de grupos
metila na remetilação da Homocisteína a Metionina); tem também sido usado como uma 
variedade de sais em preparações de desordens do fígado e gastrointestinais (lipotrópico e 
normalizador da função hepática) e hipopotassemia, assim como para produzir dióxido de 
carbono em pacientes submetidos a processos radiográficos de duplo contraste. Também 
desempenha papel importante na síntese da carnitina, outro importante produto do metabolismo. 
A Betaína Cloridrato tem sido dado como uma fonte de ácido clorídrico no tratamento da 
hipocloridria; trata-se de um agente utilizado como fonte de ácido clorídrico. É também 
acidulante estomacal e tópico (somente  na forma de Cloridrato de Betaína).

Posologia
É administrado na dosagem usual de 0,5g a 2g/dia. Porém recomenda-se:

Via oral 
Como anti-homocistinúrico: 3000 g (betaína base), 2 vezes ao dia durante as refeições, diluída 
em suco de frutas, aumentando até se obter os resultados desejados.
Crianças com mais de 3 anos: Inicialmente 100 mg/kg, aumentando 100 mg/kg cada semana, 
conforme necessidade.
Como digestivo e fonte de ácido clorídrico - na forma de Cloridrato de Betaína: 200 mg a 500 
mg durante cada refeição.
Uso tópico
Como acidulante, na forma de Cloridrato de Betaína: 2 a 5 % em emulsões, xampus, loções, etc.
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