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Glucosamina Vegetal (Glucosamina HCl) 
Suplemento 100% vegetal para favorecer a saúde das articulações.  
  
Nome químico: D-Glucosamine Hydrochloride; Glucosamina cloridrato. 
CAS: 66-84-2  
Fórmula molecular: C6H13NO5HCl      
Peso molecular: 215,63 
Especificação: USP 39 
Certificação Kosher 
USO HUMANO E VETERINÁRIO 
 
Glucosamina vegetal derivada da mandioca. Ao contrário do Sulfato de Glucosamina, que é derivado de crustáceos, 
a Glucosamina vegetal é apropriada para veganos e vegetarianos e pessoas que apresentam alergia a crustáceos. Na 
forma de Glucosamina cloridrato (HCl) é produzida a partir de uma fonte vegetal com um processo especial de 
fermentação. A Glucosamina é uma substância pertencente ao grupo dos medicamentos para tratamento de 
osteoartrite e artrose. Apresenta efeitos favoráveis para a cartilagem visto ser um dos constituintes necessários 
para a sua regeneração e ter a capacidade de estimular as células formadoras da cartilagem. Deste modo, pode 
contribuir na melhora do processo degenerativo da cartilagem articular que caracteriza a osteoartrite.  
 
 
Propriedades 
 Hipoalergênica;  
 100% vegetal;  
 Auxilia nos processos de regeneração da cartilagem; 
 Auxilia a calcificação e ossificação; 
 Melhora neurites crônicas, artralgia e periartrites; 
 Aumenta a retenção de água na pele, melhorando a hidratação cutânea; 
 Auxilia na tonificação e elasticidade cutânea; 

 
 

Mecanismo de ação  
Glucosamina é uma molécula feita de glicose e um derivado amínico que é produzido naturalmente no corpo e 
fornece a matéria-prima para substâncias que fornecem a base para muitos dos tecidos do corpo, incluindo 
cartilagem, ligamentos, tendões, colágeno e proteoglicanas.  
A Glucosamina estimula as células da cartilagem para produzir duas proteínas que ajudam a manter os tecidos 
juntos, proteoglicanos e colágeno. Também pode prevenir a degradação do colágeno na articulação. À medida que 
as pessoas envelhecem, o organismo podem produzir menos glucosamina, o que resulta em uma cartilagem menos 
flexível. Glucosamina também suporta a saúde dos tecidos que compõem muitos dos órgãos do corpo. A 
Glucosamina pode não funcionar tão rapidamente quanto medicamentos para alívio da dor, mas pode ser tão eficaz 
com o passar do tempo. Isto se deve ao fato dos medicamentos terem a tendência de desaparecer rapidamente, 
mas a glucosamina continua funcionando, às vezes durante semanas após a interrupção do tratamento. 
 
 
Estudos de eficácia pré-clínicos  
Um estudo conduzido por Tiku e sua equipe (2007), avaliou o efeito da Glucosamina HCl em um modelo in vitro de 
degradação do colágeno da cartilagem onde a degradação induzida em condrócitos é mediada pela reação de 
peroxidação lipídica. O efeito antioxidante da Glucosamina também foi avaliado na formação de malondialdeído 
(substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico – TBARS). Os resultados mostram que a Glucosamina HCl em 
concentrações milimolares (0,1 a 50) inibiu especificamente e significativamente a degradação do colágeno nos 
condrócitos. A Glucosamina HCl inibiu a formação de TBARS por lipoproteases oxidadas. Além disso, o estudo 
mostra que a Glucosamina HCl previne a oxidação da proteica e inibe a formação de TBARS da matriz das células 
dos condrócitos, sugerindo que ela inibe reações de lipoxidação avançada e a perda da matriz de colágeno da matriz 
dos condrócitos.  
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Dose usual sugerida 
USO HUMANO 
A Glucosamina HCl e condroitina sulfato podem atuar sinergicamente, estimulando a produção de cartilagem e 
também auxiliam no controle das enzimas que destroem a cartilagem.  
Concentração usual da Glucosamina HCl sugerida é de 1000 a 3000mg diária, ingeridas preferencialmente junto às 
refeições. Dosagem usual de associação de Glucosamina HCl e condroitina: 250mg e 200mg/dose respectivamente, 
3 a 4 vezes ao dia. 
 
USO VETERINÁRIO 
Cães e gatos: 22 – 44mg/Kg 
 
Indicações e aplicações  
A Glucosamina HCl é indicada para pessoas que apresentam transtornos das articulações moderadas e graves. Por 
se tratar de origem vegetal, pode ser indicada para veganos, vegetarianos e pessoas que apresentam alergia a 
crustáceos e frutos do mar.  
 
Doença óssea articular de Kashin-Beck: Evidências iniciais mostram que o uso de Glucosamina HCl juntamente com 
sulfato de condroitina reduz a dor e melhora a função motora em adultos com doença de Kashin-Beck.  
 
Dor no joelho: Há algumas evidências que a Glucosamina HCl pode fornecer algum alívio na dor em pessoas com 
dor no joelho proveniente de lesão articular.  
 
Contraindicações e informações de segurança 
Indivíduos que sofrem com colesterol alto: Pesquisas iniciais sugerem que a Glucosamina HCl não afeta os níveis de 
colesterol ou triglicérides em pessoas com hipercolesterolemia.  
O Cloridrato de Glucosamina é possivelmente seguro para a maioria dos adultos quando tomado por via oral 
adequadamente por até 2 anos.   
 
Gravidez e amamentação: Não existe informação suficiente e fiável sobre a segurança do uso de Glucosamina HCl 
em grávidas e lactantes.   
 
Asma: O cloridrato de glucosamina pode piorar a asma.  
  
Diabetes: Algumas pesquisas preliminares sugerem que a glucosamina pode elevar o nível de açúcar no sangue em 
pessoas diabéticas. No entanto, pesquisas mais confiáveis indicam que a glucosamina não parece afetar 
significativamente o controle do açúcar no sangue em pessoas com diabetes tipo 2. Glucosamina com monitoração 
rotineira de açúcar no sangue parece ser segura para a maioria das pessoas com diabetes.  
 
Glaucoma: A Glucosamina HCl pode aumentar a pressão no interior do olho e pode agravar o glaucoma.  
  
Hipertensão arterial: Existe alguma preocupação de que a glucosamina possa aumentar a pressão arterial em 
algumas pessoas. Glucosamina pode aumentar os níveis de insulina. Altos níveis de insulina estão associados ao 
aumento da pressão arterial. No entanto, este efeito não foi relatado em humanos.  
  
Cirurgia: A Glucosamina HCl pode afetar os níveis de açúcar no sangue e pode interferir com o controle da glicose 
no soro pós-cirúrgico. A sugestão é interromper o uso do suplemento pelo menos 2 semanas ates de uma cirurgia 
programada. 
 
Reações adversas 
A Glucosamina HCl pode causar gases, inchaço e cãibras.  
 
Interações medicamentosas 
A Glucosamina HCl pode aumentar o efeito da Varfarina na coagulação do sangue. Isso pode causar hematomas e 
sangramentos. 
Alguns medicamentos para o câncer (quimioterapia antimitótica) podem ter a sua ação diminuída com o uso 
concomitante de Glucosamina HCl.  
 
Recomendações farmacotécnicas  
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Informações não encontradas nas literaturas consultadas.  
Não é necessário aplicar fator de equivalência e correção.  
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