GLUCOSAMINA
A glucosamina (N-acetil-glucosamina) é um produto do metabolismo da glicose, constituinte
dos galato- e glucosaminoglicanos (estes, por sua vez, são constituídos pelo ácido hialurônico).
Todos os glicosamino- e/ou galactosaminoglicanos são encontrados na forma de
proteoglicanos (BHATHAL et al., 2017).
Proteoglicanos são macromoléculas complexas que contêm um esqueleto protéico com uma
ou mais cadeias de glicosaminoglicanos. Os tipos de proteoglicanos na cartilagem apresentam
diferentes volumes hidrodinâmicos, fato ligado ao número de cadeias de glicosaminoglicanos.
Os glicosaminoglicanos encontrados nos ossos e cartilagens são constituídos por sulfato de
condroitina. Os sulfatos de condroitina pertencem a um grupo de glicosaminoglicanos, que são
polissacarídeos lineares localizados na matriz extracelular e na superfície celular. As cadeias de
condroitina variam em seu comprimento médio de um tecido para o outro e dentro de um
mesmo tecido. A massa molecular média das cadeias de sulfato de condroitina diminui do
jovem para o adulto na cartilagem articular. As cartilagens têm um altíssimo teor de
proteoglicanos que são responsáveis pela sua estrutura morfológica e pela nutrição das células
cartilaginosas (SAKAMOTO, KADOMATSU, 2017).
Assim, sendo o sulfato de proteocondroitinas os maiores constituintes das cartilagens, a oferta
de glucosamina e condroitina pode promover uma melhora da função biológica dos tecidos.
O uso de glucosamina tem demonstrado efeitos benéficos na melhora da dor e da capacidade
funcional de indivíduos com osteoartrite e seu uso associado ao sulfato de condroitina
também se mostrou efetivo na redução dos sintomas clínicos da osteoartrite de joelho
(RAYNAULD et al., 2016).
Estudos mostraram que a glucosamina tem importantes efeitos antiinflamatórios, já que é
capaz de modular a ação da ciclooxigenase-2 (COX-2) (CHOU et al., 2015). A glucosamina,
ainda, é capaz de suprimir a produção de metaloproteinases por meio da estimulação de
condrócitos (SUH, 2016).
Na artrite reumatoide, as articulações sinoviais estão constantemente inflamadas, com
produção de mediadores pró-inflamatórios, tais como: IL-1, TNF-, Prostaglandinas E2,
metaloproteinases e óxido nítrico. Considerando-se os efeitos supressores na produção de tais
substâncias, espera-se que a glucosamina tenha um efeito anti-reumático (SHAH, 2013).
Embora existam tratamentos altamente efetivos para o tratamento da artrite reumatoide, os
mesmos apresentam inúmeros efeitos colaterais (KUIJER, BOYCE, MARSHALL, 2015), nesse
sentido terapias alternativas e seguras são necessárias.
Para avaliar a efetividade da glucosamina na artrite reumatoide, Nakamura et al. (2007)
estudaram 51 pacientes com artrite reumatoide por 12 semanas: 25 pacientes recebendo
1500mg de glucosamina e 26 pacientes recebendo placebo, associados com a terapia

convencional. Ao final do estudo, os autores observaram uma redução nos níveis séricos de
metaloproteinases, além de uma melhora na avaliação dos sintomas pelos pacientes e pelos
médicos.
A suplementação de glucosamina, comparada ao placebo, durante 3 anos, promoveu redução
de dor, melhora da função e prevenção do desgaste da cartilagem em indivíduos com
osteoartrite, sem apresentar efeitos colaterais (REGINSTER et al., 2007).
Kucharz et al. (2016) realizaram uma revisão de estudos publicados sobre os efeitos da
glucosamina na progressão da osteoartite de joelho. Os autores concluíram que a
administração de glucosamina pode ter efeitos modificadores na doença, atrasando as
mudanças estruturais das articulações e levando a uma redução na necessidade de cirurgia.
Para avaliar a efetividade e farmacocinética da suplementação de condroitina e glucosamina,
Toffoletto et al. (2005) avaliaram 24 indivíduos saudáveis divididos em dois grupos: grupo I
(recebendo 1 cápsula contendo 500mg de sulfato de glucosamina e 400mg de sulfato de
condroitina) e grupo II (recebendo 4 cápsulas com as mesmas concentrações). As análises
clínicas indicaram que as concentrações máximas são atingidas cerca de 2 horas após a
administração, seguida por um segundo pico cerca de 18 horas após, indicando circulação
entero-hepática. Os autores concluíram que a associação de sulfato de glucosamina e
condroitina é absorvida por via oral por mecanismo saturável, indicando um fator positivo para
tratamentos clínicos.
Assim, as evidências apresentadas indicam que o sulfato de condroitina e glucosamina
apresenta segurança e eficácia na melhora dos sintomas de osteoartrite e artrite reumatoide,
indicando que este composto representa uma importante alternativa para os tratamentos
tradicionais, visto a grande existência de efeitos colaterais dos mesmos. Vale ressaltar que a
prescrição de tais componentes deve ser individualizada, após minuciosa avaliação nutricional,
que mostrará as possíveis indicações e contraindicações de acordo com a individualidade
bioquímica.
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