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N-Acetil-D-Glucosamina  
Saúde das articulações 
Combate o envelhecimento e manchas cutâneas 
  

 
Sinônimos: N-Acetilglucosamina, N-acetil-quitosamina, GlcNAc, 2-acetamino-D-Glicose, Acetilglucosamina, 2 

acetamino 2 Deoxy D Glucose.  

USO HUMANO  

USO ORAL E TÓPICO 

 

A N-Acetil-D-Glucosamina (NAG / D-GLcNAc / N-Acetilglucosamina) é um derivado monossacarídeo da glicose. 

Quimicamente, é uma amida entre a glucosamina e o ácido acético. A N-Acetil-D-Glucosamina regula as respostas 

celulares de hormônios como a insulina, inicia uma resposta protetora ao estresse, modula a capacidade de 

crescimento e divisão celular e regula a transcrição gênica. Em humanos, existe na pele, cartilagem e vasos 

sanguíneos como um componente do ácido hialurônico, e tecido ósseo, córnea e aorta como um componente do 

sulfato de queratano (Liu F, 2004). 

Usualmente, a N-Acetil-D-Glucosamina tem sido utilizada no tratamento da osteoartrite e artrite reumatoide com 

uso terapêutico comprovado cientificamente.  

Mais recentemente, o uso tópico da N-Acetil-D-Glucosamina tem sido abordado uma vez que, além de aumentar a 

síntese de ácido hialurônico, é capaz de inibir a enzima elastase, uma protease que causa a degradação da elastina.  

Neste sentido, o uso tópico da N-Acetil-D-Glucosamina demonstrou aumentar a hidratação cutânea, além de 

resultar em melhora na elasticidade da pele. Ao estimular a atividade dos fibroblastos, a N-Acetil-D-Glucosamina 

aumenta a produção de colágeno, importante para o suporte estrutural da pele.  

Estudos mostraram que a N-Acetil-D-Glucosamina pode estimular a síntese de glicosaminoglicanos (GAGs) de 

ligação à água por fibroblastos e queratinócitos, proporcionando assim uma base para o seu uso em produtos 

antienvelhecimento da pele. Um estudo antienvelhecimento do NAG revelou efeitos cosméticos valiosos, incluindo 

diminuição da pigmentação, maior viço da pele e aumento da firmeza e elasticidade da pele. Outras pesquisas 

mostraram que o NAG interage com glicoproteínas envolvidas na ligação de corneócitos e coesão intercelular, e que 

o NAG tópico pode reduzir a descamação da pele, aumentar as taxas de renovação das células e normalizar a 

esfoliação do estrato córneo. Outros estudos comprovam que o NAG melhora de forma rápida e eficaz a inflamação 

de peles acneicas.  
 

 

Propriedades 

Uso oral 

 Tratamento artrite reumatoide e artrose primária e secundária 

 Tratamento de doença inflamatória intestinal (DII) 

 

Uso tópico 

 Combate o envelhecimento da pele 

 Melhora a hidratação da pele 

 Tratamento de melasma  

 Tratamento de manchas senis ou de outra origem 

 Efeito cicatrizante e antiacneico 

 
 
Mecanismo de ação 
USO ORAL 
A NAG atua estimulando a síntese de ácido hialurônico presente no líquido sinovial das articulações, uma vez que 
consiste no intermediário final da produção do mesmo (via polimerização). 
Além disso, a NAG é capaz de inibir a enzima elastase, uma protease que causa ruptura estrutural da elastina, além 
de provocar danos ao tecido proteolítico e clivagem de citocinas e imunoglobulinas anti-inflamatórias. A NAG tem 
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importantes efeitos anti-inflamatórios, já que é capaz de modular a ação da ciclooxigenase-2 (COX-2) e suprimir a 
produção de metaloproteinases que degradam a matriz cartilaginosa. 
Outras formas de suplementação de glucosamina, como sulfato e de cloridrato também apresentam efeitos 
terapêuticos comprovados, entretanto, estudos relatam que estas formas de glucosamina, provavelmente, não 
exercem efeito inibitório sobre a elastase. 
A NAG tem se mostrado promissora também no tratamento da doença inflamatória intestinal, que compreende 
duas patologias, sendo retocolite ulcerativa e doença de Crohn, de forma a interferir com a cascata inflamatória 
visando à interrupção da inflamação e a remissão dos sintomas associados. 
 
USO TÓPICO 
Topicamente, a NAG participa da prevenção do fotoenvelhecimento, através da inibição das metaloproteinases que 
degradam o colágeno e neutralização dos radicais livres após exposição excessiva a radiação UV. 
Em casos de hiperpigmentação, a NAG inibiu a tirosinase, enzima envolvida na síntese de melanina, resultando na 
redução das manchas. 
A NAG estimula a atividade dos fibroblastos, aumentando a produção de colágeno e ácido hialurônico, importantes 
para o suporte estrutural da pele e hidratação. É capaz de inibir a enzima elastase, uma protease que causa a 
ruptura estrutural da elastina, prevenindo assim a flacidez da pele.  
Devido à sua estimulação da síntese de ácido hialurônico, a NAG demonstrou acelerar a cicatrização de feridas, 
melhorar a hidratação da pele e diminuir as rugas. Além disso, como inibidor da ativação da tirosinase, inibe a 
produção de melanina e é útil no tratamento de distúrbios da hiperpigmentação. 

 
 
Resultados de eficácia 
1. N-Acetil-D-Glucosamina  no tratamento danos nas articulações 
A cartilagem articular é uma matriz de proteoglicanos, condrócitos e colágenos. Ele absorve o choque das forças 
mecânicas e fornece uma superfície lisa para que as extremidades dos ossos possam deslizar facilmente umas sobre 
as outras. Os condrócitos são conhecidos por contribuir para o líquido sinovial, que banha a cartilagem articular. A 
falta de precursores de proteoglicano e fluido sinovial leva a defeitos na estrutura e função das articulações do 
esqueleto e a osteoartrite ocorre. A incidência aumenta com a idade e é encontrada na maioria das pessoas com 
mais de 65 anos (FELSON DT, 1988; CREAMER P, 2000). 
Vários ensaios clínicos foram realizados para tratar pacientes com desordens articulares, incluindo doenças 
artríticas, osteoartrite, artrite reumatoide, dano de cartilagem, lesão articular e doença articular degenerativa 
(DAD). Os resultados dos estudos indicam que o N-Acetil-D-Glucosamina aumenta significativamente a prevenção 
de danos nas articulações (ROVATI L, 1972; MARCUM FD, 2007). Além disso, o NAG também inibe a atividade da 
elastase e a liberação de superóxido de leucócitos polimorfonucleares humanos (KAMEL M, 1991; KAMEL M, 1992). 
 
 
2. Potencial da N-Acetil-D-Glucosamina para tratar doença inflamatória intestinal (DII) 
Membranas mucosas de todo o trato digestivo são compostas de células epiteliais, que têm uma alta taxa de 
renovação. A síntese de glicoproteínas e glucosaminoglicanas (GAGs) pela mucosa é considerada para fornecer 
proteção para o revestimento do intestino.  
A DII pode envolver a ruptura inflamatória das GAGs vascular e da matriz, e o fator de necrose tumoral-α parece 
desempenhar um papel importante na inflamação (MURCH SH, 1993; MONNIKES H, 2006). A perda de GAGs da 
parede intestinal resulta em fibrose do intestino. Os defeitos teciduais no aparelho digestivo resultam em 
intolerância alimentar, na qual os alérgenos alimentares são absorvidos pelo trato gastrointestinal, seguidos pelo 
desenvolvimento de psoríase. 
A N-Acetil-D-Glucosamina é capaz de aumentar a liberação de mucopolissacarídeos ácidos por fibroblastos e 
restaurar a formação da estrutura protetora do trato gastrointestinal (KARZED K, 1971). Além disso, A N-Acetil-D-
Glucosamina aumenta a elasticidade do tecido perivascular, resultando em um aumento no fluxo sanguíneo arterio-
capilar. N-Acetil-D-Glucosamina atua como um agente citoprotetor para restaurar a integridade e a função normal 
da mucosa em humanos (BURTAN AF, 1998; BURTAN AF, 1993). Crianças com doença de Crohn sintomática 
mostraram clara melhora após a administração oral ou retal de N-Acetil-D-Glucosamina. Portanto, o N-Acetil-D-
Glucosamina se mostra promissor como um tratamento barato e não tóxico para a DII crônica.  
 
 
3. Aplicação de N-Acetil-D-Glucosamina em cosméticos. 
A pele humana contém estrato córneo e derme para proteger o corpo de condições ambientais adversas, como 
secura e irradiação UV. O estrato córneo desempenha um papel fundamental na manutenção da umidade e firmeza 
da pele. Consiste em células mortas achatadas denominadas corneócitos e um complexo de matriz lipídica, além de 
fatores naturais de umidade (WERTZ PW, 1998). A derme, a camada interna da pele, é composta de colágeno, 
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elastina e GAGs, que são criados pelos fibroblastos. O colágeno é responsável pela resiliência, força, durabilidade, 
elasticidade, suavidade e aparência da pele saudável. Os mucopolissacarídeos, como o ácido hialurônico (HÁ) e os 
proteoglicanos, possuem alta capacidade de retenção de água e são componentes importantes na manutenção da 
umidade da pele. 
Quando a quantidade de mucopolissacarídeos diminui com a idade, a retenção de água e a resiliência da pele 
diminuem, causando, assim, pele áspera e rugas finas. Cosméticos, preparados tópicos disponíveis comercialmente 
foram projetados para aumentar o teor de umidade da pele. A maioria dos cosméticos fornece apenas um 
reabastecimento de curto prazo de ingredientes que fornecem umidade. 
O HA, que é produzido principalmente por fibroblastos e queratinócitos, é um ingrediente bem conhecido que 
contém água no estrato córneo e na derme. Relata-se que o conteúdo de HA diminui com a idade, o que pode 
contribuir para a formação de rugas e a diminuição da elasticidade da pele (GHERSETICH I, 1994). O HA é sugerido 
como um ingrediente valioso em cosméticos. No entanto, o HA absorve ineficientemente por administração tópica 
ou oral devido ao seu alto peso molecular. Adição de N-Acetil-D-Glucosamina, que é a unidade de construção de 
HA, a queratinócitos cultivados resulta num aumento dependente da dose na produção de HA (SAYO T, 2004), mas 
não tem efeito na produção de HA de fibroblastos da pele. Em vez disso, a N-Acetil-D-Glucosamina aumenta a 
proliferação e a expressão de colágeno dos fibroblastos(CHEN RH, 2008). 
A administração tópica de N-Acetil-D-Glucosamina é usada para melhorar a qualidade da pele. A N-Acetil-D-
Glucosamina demonstrou ser um bom penetrante na pele com base no teste de células Franz in vitro.  Além de seus 
efeitos hidratantes, descobriu-se que o N-Acetil-D-Glucosamina reduz a aparência de hiperpigmentação facial em 
um ensaio clínico duplo-cego de oito semanas (BISSET D, 2007a).  
Usando experimentos genômicos in vitro, descobriu-se que o mecanismo pelo qual a N-Acetil-D-Glucosamina reduz 
a produção de melanina envolve a regulação positiva de vários genes, como genes de turnover epidérmico e genes 
relacionados a antioxidantes, e a regulação negativa dos genes do citoesqueleto envolvidos no transporte de 
melanossomas. Acredita-se que essas mudanças estejam associadas à redução de pigmentos (BISSET D, 2007b). 
Devido às funções versáteis do N-Acetil-D-Glucosamina, é considerado um ingrediente valioso em cosméticos para 
melhorar as rugas e a cor da pele (RIORDA NH, 1999; HWANG JI, 2005). Como o N-Acetil-D-Glucosamina promove a 
proliferação de queratinócitos, fibroblastos e aumenta a produção de HA na pele, ele também tem sido usado com 
sucesso como cicatrizante para curar feridas. 
 
 
4. Redução do aparecimento de hiperpigmentação facial por via tópica da N-Acetilglucosamina (BISSETT D, 2007). 
Tem sido relatado que a glucosamina tópica inibe a produção de melanina na cultura de melanócitos.  
Um estudo clínico de 8 semanas, duplo-cego, dividido em indivíduos caucasianos do sexo feminino avaliou o efeito 
da N-Acetil-D-Glucosamina tópica a 2,0% em combinação com niacinamida a 4,0% versus niacinamida isolada versus 
controle do veículo. Duas medidas objetivas do surgimento da hiperpigmentação foram utilizadas: análise de 
imagem de computador para mancha hiperpigmentada, avaliação cega da área e perito avaliador das imagens 
capturadas. Os resultados mostram que houve uma redução substancial na pigmentação no grupo controle do 
veículo (Figura 1), provavelmente devido ao desbotamento sazonal da hiperpigmentação no estudo que foi 
realizado no outono-inverno. Com base nas duas medidas de hiperpigmentação, na semana 8, o N-Acetil-D-
Glucosamina tópico a 2,0% em combinação com niacinamida a 4,0% foi mais eficaz em comparação a niacinamida a 
4,0%, que foi mais eficaz em comparação ao controle (Figuras 1 e 2). A maior significância foi observada para a 
combinação versus controle do veículo, com P = 0,017 (Fig. 1) e P = 0,008 (Fig. 2). Em uma medida (análise de 
imagem de computador, Fig. 1), a combinação também foi significativamente diferente (P = 0,043) versus controle 
de 4,0% de niacinamida, enquanto na outra medida (perito nivelador, Fig 3), 4% de niacinamida foi 
significativamente diferente do veículo.  
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Figura 1. Análise realizada no computador de imagens digitais faciais caucasianas indicam redução na 

hiperpigmentação. 
Adaptado: Bissett D, 2007 

 

 
Figura 2. Profissionais especializados em avaliação de imagens faciais caucasianas com codificação cega por Visual 

Perception System (VPS). Números mais positivos indicam menos hiperpigmentação. 
Adaptado: Bissett D, 2007 

 
4% niacinamida + 2% de N-Acetil-D-Glucosamina 

 
 

Figura 3. Exemplo de imagem do estudo clínico facial caucasiano de 8 semanas. A imagem anterior ao tratamento 
está à esquerda e a imagem após o tratamento está à direita. Tratamento com niacinamida a 4,0% + N-Acetil-D-

Glucosamina a 2,0%. 
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4. N-Acetil-D-Glucosamina melhora significativamente os sinais do envelhecimento na região do pescoço e decote 
(SCHLESSINGER J, 2015). 
Os tratamentos tópicos, não invasivos e antienvelhecimento do pescoço são muito procurados por pacientes idosos 
que desejam melhorar a textura e pigmento da pele.  
Um estudo clínico de 16 semanas foi realizado para avaliar a eficácia, tolerabilidade e estética da formulação 
antienvelhecimento com N-Acetil-D-Glucosamina no pescoço e decote. 45 voluntárias caucasianas, com idades 
entre 40 e 65 anos, apresentando sinais de envelhecimento moderados (incluindo rugas, linhas finas, flacidez e/ou 
irritabilidade) no pescoço (pontuação 2,5 – 3,0) e presença de hiperpigmentação leve a moderada e severa no 
decote. 
Um creme de pescoço foi desenvolvido para atender às necessidades específicas de formulação antienvelhecimento 
do pescoço e decote, visando duas preocupações primárias de envelhecimento - pigmento e textura. O produto foi 
formulado com ingredientes para construção da matriz dérmica, N-Acetil-D-Glucosamina (8%) e citrato de trietila 
(4%), ambos compostos quimicamente neutros, que demonstraram aumentar o ácido hialurônico e o colágeno, 
respectivamente. 
Os resultados demonstram que a N-Acetil-D-Glucosamina foi capaz de aumentar a espessura da pele através de 
avaliação objetiva usando pinças digitais.  
A avaliação do dermatologista mostra que todos os parâmetros de envelhecimento classificados, incluindo a textura 
do pescoço, a textura e pigmentação do decote, foram significativamente melhorados em cada momento – 
P<0,001. 
Após 16 semanas, a textura do pescoço melhorou 25%, a textura do decote melhorou 29% e a pigmentação do 
decote melhorou 23%.  
Medidas feitas em cromatógrafo revelam melhoras significativas nas semanas 8 e 16 no brilho da pele (P<0,001) e 
eritema (P<0,05). Parâmetros de envelhecimento autoavaliados foram significativamente melhorados no colo e 
pescoço (P<0,05), fornecendo subjetivo de dados clínicos.  
As fotografias abaixo, revelaram melhoras notáveis na textura, linhas, firmeza, flacidez e pigmentação do pescoço e 
decote. 
 

Figura 4. Melhora da textura do pescoço, linhas profundas e pigmentação 

 
 
 
 
 

Figura 5. Melhora da espessura da pele do Pescoço, textura e Pigmentação do colo / pescoço 
 

 
 
 
 

Figura 6. Melhora da flacidez do pescoço e firmeza após 12 semanas de tratamento 
 

Semana 0 Semana 16 

Semana 0 Semana 16 



 

www.iberomagistral.com.br  

 0800 727 3434  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
O creme antienvelhecimento para a região do pescoço e decote contendo N-Acetil-D-Glucosamina e citrato de 
trietilo como matriz, foi bem tolerado e demonstrou benefícios no pescoço e decote. A textura da pele do pescoço 
melhorou significativamente com a redução da aparência flácida e linhas profundas.  
 
 
5. Redução da aparência de hiperpigmentação facial após o uso de hidratantes com uma combinação de 
niacinamida e N-acetil-glucosamina tópica: resultados de um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por 
veículo (KIMBALL AB, 2010). 
Niacinamida tópica e N-acetil-glucosamina, individualmente, podem inibir a pigmentação epidérmica em cultura de 
células. Em pequenos estudos clínicos, uma formulação contendo a niacinamida e N-acetil-glucosamina reduziram a 
aparência de hiperpigmentação na pele. 
O estudo clínico realizado em mulheres com idade entre 40 e 60 anos,  duplo paralelo de 10 semanas, duplo-cego, 
controlado por veículo, aplicado em toda a face. Após um período de 2 semanas, as voluntárias utilizaram protetor 
solar diário FPS 15 durante o dia e creme hidratante à noite contendo 4% de niacinamida + 2% de N-Acetil-D-
Glucosamina (formulação teste; n=101) ou loção contendo apenas veículo (controle veículo; n=101). Mudanças na 
pigmentação aparente foram avaliadas capturando imagens fotográficas digitais após 0, 4, 6 e 8 semanas do 
tratamento. Os resultados mostram que todas as quatro medidas, o regime de formulação contendo 4% de 
niacinamida + 2% de N-Acetil-D-Glucosamina foi significativamente mais eficaz (P < 0,05) em comparação ao 
controle na redução da área detectável de manchas faciais e o aparecimento de pigmentação.  
 

Semana 0 Semana 12 

Semana 0 Semana 12 
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Figura 7. Dois conjuntos de imagens (a, b) ilustrando o efeito da formulação com niacinamida + N-acetilglucosamina 
no aparecimento de manchas hiperpigmentadas. As imagens da esquerda foram capturadas no início do estudo, e 

as imagens da direita foram capturadas após 8 semanas de tratamento. 
(a) Observe a aparência reduzida de manchas hiperpigmentadas na área circundada na imagem pós-tratamento à 

direita. (b) Observe a aparência reduzida de manchas hiperpigmentadas e pigmentação geral na área circundada na 
imagem pós-tratamento à direita. 

 
Conclui-se que a formulação contendo a combinação de niacinamida + N-acetilglucosamina reduziu o aparecimento 
de pigmentação irregular, incluindo a hipermelaninização, proporcionando um efeito além do conseguido com o 
filtro solar FPS 15. 
 
 
6. N-Acetil-D-Glucosamina (NAG) tópica fornece benefícios rápidos na redução da acne, demonstrando sua 
potencial utilização no lugar de tratamentos convencionais de acne ou OTC (GREEN BA, 2007).  
NAG tópico pode reduzir a descamação da pele, aumentar as taxas de renovação da célula e normalizar a esfoliação 
do estrato córneo. Como resultado de sua capacidade de modificar a esfoliação e a queratinização, o NAG foi 
avaliado por sua capacidade de melhorar a acne leve a moderada para uso futuro em potencial como adjuvante 
agente em formulações anti-acne.  Estudo prospectivo, duplo-cego, controlado positivamente foi realizado com 
homens e mulheres com acne leve a moderada. Os voluntários foram randomizados aleatoriamente para receber 
8% de NAG em veículo gel (n=35) ou uma formulação de creme de peróxido de benzoila a 10% (n=18), ambos 
aplicados duas vezes ao dia durante o período de 8 semanas. Contagem de lesões, grau e autoavaliação foram 
realizadas no início e nas semanas 1, 2, 4 e 8.  
Os resultados mostram que o NAG reduziu significativamente (P<0,05) tanto efeitos antiinflamatórios quanto os 
não inflamatórios nas lesões, iniciando na semana 1, continuando durante o período de tratamento de 8 semanas. 
O peróxido de benzoila reduziu significativamente as lesões inflamatórias da acne na semana 4 e 8, e lesões não 
inflamatórias nas semanas 2, 4 e 8. Tolerabilidade da pele (eritema, secura, peeling, ardência e ardor) foi 
estatisticamente superior com o uso de NAG em comparação ao peróxido de benzoila. A autoavaliação revelou 
vantagens cosméticas e terapêuticas significativas com o NAG nos primeiros momentos e resultados favoráveis para 
o peróxido de benzoila nos momentos mais tardios. Conclui-se que os efeitos de esfoliação e suavização da pele 
promovida pelo NAG, impactam positivamente o tratamento da acne, particularmente nos primeiros momentos, 
representando assim uma oportunidade para melhorar os efeitos terapêuticos das formulações tópicas anti-acne. 
 
 

Indicações e aplicações  
USO ORAL 
A N-Acetil-D-Glucosamina é indicada no tratamento de artrose (doença degenerativa nas articulações) ou 
osteoartrite (inflamação grave da articulação com lesão óssea) primária e secundária e suas manifestações. 
Também é indicada para tratar doenças inflamatória intestinal (DII). 
 
 
USO TÓPICO 
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Indicada para combater os sinais do tempo, melhorar a hidratação, prevenir e tratar melasma e manchas na pele.  
 
 

Recomendação de uso oral 
A N-Acetil-D-Glucosamina é sugerida na dose de 500mg 3 vezes ao dia, ou conforme orientação médica.  
 
 
Concentração usual para uso tópico: 
A N-Acetil-D-Glucosamina é sugerida topicamente nas concentrações de 2,0 a 8,0% em cremes, loções, géis e 
séruns. 
Concentração Usual para 
 

Informações de Segurança  
Uma alta dose de N-Acetil-D-Glucosamina (20g) administrada por via intravenosa em voluntários humanos não 
resulta em toxicidade, nem alteração da concentração de glicose no sangue (LEVIN RM, 1961; LIU Y, 2008). A falta 
de resistência à insulina também foi encontrada após a administração oral de N-Acetil-D-Glucosamina, mesmo em 
altas doses. Foram realizados testes toxicológicos sistemáticos em animais, incluindo o teste de toxicidade aguda, 
teste de Ames, teste de micronúcleo de células de medula óssea de camundongo, teste de anormalidade de 
esperma em camundongo, teste de aberração de cromossomos de testículo de camundongo, teste letal crônico, 
teste de toxicidade subcrônica de 90 dias e o tradicional teste indutor de deformidade. Estas experiências indicam 
que a N-Acetil-D-Glucosamina é um composto valioso com alta segurança no uso oral e tópico. N-Acetil-D-
Glucosamina tem sido amplamente utilizado como um suplemento nutricional para uso terapêutico.  
O perfil de segurança da glucosamina foi avaliado em outra revisão sistemática de 12 ensaios randomizados 
controlados e foi considerado excelente, com 7 de 1486 pacientes randomizados foram retirados por problemas 
relacionados à glucosamina e apenas 48 relataram quaisquer reações adversas relacionadas à glucosamina 
(TOWHEED TE, 1999). 
Pacientes que apresentam fenilcetonúria, distúrbios gastrointestinais, história de úlcera gástrica ou intestinal, 
diabetes mellitus, insuficiência renal, hepática ou cardíaca deve utilizar a N-Acetil-D-Glucosamina sob orientação do 
médico. 
A Acetil-D-Glucosamina pode ser utilizada juntamente com medicamentos analgésicos ou antiinflamatórios 
esteroidais e não-esteroidais.  
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas e lactantes sem orientação médica.  
 
 

Interações medicamentosas  
O paciente deve informar o médico se estiver tomando os seguintes medicamentos: tetraciclinas, penicilina, 
cloranfenicol e diuréticos (como por exemplo, hidroclorotiazida). A Acetil-D-Glucosamina pode ser utilizada 
juntamente com medicamentos analgésicos ou antiinflamatórios esteroidais e não-esteroidais.  
 

Advertências e Precauções 
Deve-se utilizar a Acetil-D-Glucosamina com cuidado se apresentar uma das situações abaixo:  
- Distúrbios gastrointestinais (na região do estômago e intestino);  
- História de úlcera gástrica (no estômago) ou intestinal;  
- Diabetes mellitus;  
- Insuficiência renal, hepática ou cardíaca (problemas nos rins, fígado e coração).  
 
Caso o paciente apresente úlcera péptica (úlcera na mucosa do estômago ou duodeno) ou sangramento 
gastrointestinal durante o tratamento, informe imediatamente seu médico. Poderá ser necessária a suspensão do 
uso do medicamento.  

 
 
Recomendações farmacotécnicas  
Informações não encontradas nas literaturas consultadas.  

 
 
Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
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