
 

 

        
 

   NICOTINAMIDA 
 
 

 
 
 
 

          
 
 
 

 
     Descrição 

A Vitamina B3 é uma vitamina solúvel, que atua no organismo em diversas reações 

metabólicas. 

A Vitamina B3 existe na forma ácida (ácido nicotínico ou niacina) e na forma de amida 

(Nicotinamida, Niacinamida ou Vitamina PP). A forma ácida (ácido nicotínico) apresenta efeito 

vasodilatador e se ingerido a partir de determinadas doses produz dente outros efeitos 

adversos, o rubor facial. Já a Nicotinamida não produz esses efeitos adversos.  

O ácido nicotínico é usado para corrigir a deficiência de ácido nicotínico, na prevenção 

e tratamento da pelagra. É também empregado como terapia adjuvante em pacientes com 

hiperlipidêmia e em associação com outros vasodilatadores (ex.: papaverina). Apresenta ação 

vasodilatadora e anti-hiperlipidêmica. 

Vitamina B3: Suplemento Nutricional 

 

 



 

 

A Nicotinamida corresponde a amida do ácido nicotínico e não apresenta anti-

hiperlipidêmica e vasodilatadora.  É também indicada na profilaxia e tratamento da pelagra.  

De forma geral, em suplementos poli vitamínicos, é recomendável a utilização da 

Vitamina B3 na forma de Nicotinamida. A forma de ácido nicotínico é reservada 

principalmente para hiperlipidêmia e quando se deseja uma atividade vasodilatadora.  

A vitamina B3 é conhecida como a vitamina energizadora. Fornece os seguintes 

atributos: 

- Coenzima na síntese dos aminoácidos e ácidos nucléicos; 

- Responsável pela liberação da energia dos carboidratos; 

- Necessária para cabelos e peles saudáveis; 

- Melhora a circulação e reduz a alta pressão sangüínea; 

- Agente de luminosidade na pele; 

- Propriedades umectantes e emolientes; 

Indicada na insuficiência de vitamina B3 resultante de nutrição inadequada ou de má 

absorção intestinal. 

 

 

     Propriedades 

O ácido nicotínico, após sua conversão à nicotinamida, é um componente de 2 

coenzimas: o dinucleotídeo de adenina e nicotinamida (NAD) e o fosfato de dinucleotídeo de 

adenina e nicotinamida (NADP), necessário para o metabolismo lipídico, respiração tissular e 

a glicogenólise. A vitamina B 3 é absorvida com facilidade no trato gastrintestinal, exceto em 

síndromes de má absorção, e é metabolizada no fígado. As bactérias intestinais transformam 

o triptofano da dieta em ácido nicotínico e nicotinamida. Sua meia-vida é de 45 minutos e é 

eliminada por via renal (quase totalmente como metabólitos). 

Sua deficiência leva a uma síndrome conhecida como pelagra, caracterizada por lesões 

na pele, especialmente em áreas de exposição solar, com hiperpigmentação e 



 

 

hiperqueratinização. Outros sintomas incluem diarreia, dor abdominal, glossite, estomatite, 

perda de apetite, dor de cabeça, letargia e distúrbios neurológicos. 

Atualmente é amplamente utilizada por via tópica no tratamento de hipercromias, 

através da inibição da transferência dos melanossomas dos melanócitos aos queratinócitos, 

como indutor do aumento da síntese de ceramidas, no tratamento de acne como redutor da 

oleosidade cutânea e no tratamento de rosácea.  

 
 

     Indicações 

 • Suplementação 

• Tratamento e prevenção do déficit de vitamina B3 (pelagra) 

• Tratamento tópico de acne leve a moderada 

• Tratamento oral com tetraciclina para controle de lesões de pênfigo.  

 
  

     Contraindicações 

A relação risco-benefício deverá ser avaliada na presença de hemorragia, diabetes 

mellitus, glaucoma, gota, doença hepática e úlcera péptica. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

Pode diminuir o efeito do ácido quenodesoxicólico; a isoniazida pode produzir déficit 

de ácido nicotínico ao inibir sua incorporação no dinucleotídeo de nicotinamida e adenina. 

 

 

 

 



 

 

     Reações Adversas 

Raramente produz toxicidade em pessoas com função renal normal. São de rara 

incidência: erupção cutânea ou prurido, sibilâncias (reação anafilática). 

 
 

     Concentração Recomendada 

Adultos: 50mg, de 3 a 10 vezes ao dia (pelagra). Suplemento dietético: 10 a 20mg ao 

dia.  

Doença de Hartnup: 50 a 200mg ao dia, divididos em várias ingestões. Suplemento 

dietético: de 50 a 200mg ao dia. 
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