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     Introdução 

 O diagnóstico da deficiência de vitamina B12 deve ser confirmada em laboratório 

antes do início da terapia, a administração de vitamina B12 pode mascarar a deficiência de 

ácido fólico. 

A vitamina B12 é sintetizada no intestino por bactérias, mas não é absorvida e é 

excretada pelas fezes. 

Algumas situações onde o aumento e/ou a suplementação de vitamina B12 pode ser 

necessária: alcoolismo, anemia hemolítica, febre crônica, infestação por tênia (solitária), 
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gastrectomia, gastrite atrópica com acloridria, distúrbios genéticos (homocistinuria e/ou 

aciduria metilmalônica), doenças hepato-biliares, hipertireoidismo, doenças intestinais, 

infecções prolongadas, síndrome da má absorção associada a insuficiência pancreática, 

doenças malignas do pâncreas e intestino, doenças renais e estresse prolongado.  

A eficácia da cianocobalamina nos tratamentos de hepatite viral aguda, 

envelhecimento, alergias, ambliopia, retardo do crescimento, falta de apetite, má nutrição, 

distúrbios dermatológicos, fadiga, distúrbios mentais, esclerose múltipla, esterelidade, 

tirotoxicose, neuralgia do trigemio e outras neuropatias não está definida. 

 

 
     Descrição 

Suplemento de vitamina B12. 

 

     Propriedades 

Vitamina hidrossolúvel, que faz parte de coenzimas envolvidas com a síntese dos 

ácidos nucléicos e em outras importantes vias metabólicas. 

A deficiência de vitamina B12 pode ocorrer em vegetarianos estritos e em pacientes 

com síndrome de má absorção, distúrbios metabólicos e após gastrectomia. Os estados de 

deficiência podem levar a anemia megaloblástica e a danos neurológicos. A anemia perniciosa 

pode se desenvolver em pacientes com deficiência do fator intrínseco, uma vez que este é 

necessário para a absorção da vitamina B12. 

A absorção gastrintestinal é boa e rápida, exceto na síndrome da má absorção; sobre 

circulação enterohepática pela reabsorção biliar.  

A ligação proteica é alta e específica (forma complexo com proteínas 

transcobalaminas). É acumulada no fígado (90%) e rins. A biotransformação é hepática. A 

excreção é biliar (o excesso é excretado na urina sob a forma inalterada).  



 

 

A concentração sanguínea máxima é atingida entre 8 e 12 horas (via oral) e em 60 

minutos (via IM e SC). A meia-vida é 6 dias (400 dias no fígado). 

A vitamina B12 age como coenzima para várias 

funções metabólicas, incluindo metabolismo de 

carboidratos e síntese de proteínas. É necessária para 

o crescimento, replicação celular, hematopoese e 

sínteses de nucleoproteínas e mielina, devido aos 

seus efeitos no metabolismo da metionina, ácido 

fólico e ácido malônico.  

Mais recentemente tem sido experimentada 

em formulações tópicas para o tratamento da 

dermatite atópica e da psoríase, como alternativa as 

formulações com calcipotriol, na concentração de 0,07% em cremes. 

 
  

 

     Indicações 

• Vitamina B12 é indicada em casos em que há a sua deficiência no organismo 

(profilaxia e tratamento), tratamento da anemia perniciosa por falta ou inibição do fator 

intrínseco.  

• Uso tópico (off-label use): Formulações para o tratamento da dermatite atópica e 

da psoríase, como alternativa as formulações com calcipotriol, na concentração de 0,07% em 

cremes. 

 
  

     Contraindicações 

Doença de Leber. A atrofia do nervo óptico é acelerada com o aumento repentino da 

sua concentração. Também é contraindicada em casos de tumor maligno e gota. 



 

 

 

     Interações Medicamentosas 

A ingestão de grandes quantidades de álcool durante mais de 2 semanas, 

aminossalicilatos ou a colchicina reduzem a absorção da vitamina B12.  

Os antibióticos interferem nos métodos microbiológicos para ensaio de vitamina B12 

sérica e eritrocitária causando uma falsa concentração baixa.  

O ácido ascórbico destrói a vitamina B12: defasar as ingestões por 1 hora.  

Doses altas e contínuas de ácido fólico diminuem a concentração sérica de vitamina 

B12. 

 

     Reações Adversas 

Reações ocasionais: diarreia, prurido epidérmico. 

Reação rara: reação anafilática (exantema, prurido, zumbido) após administração 

parenteral. 

 

     Precauções 

O risco benefício deve ser avaliado na gravidez.  

Monitorar as concentrações séricas de ácido fólico, vitamina B12 e potássio, o 

hematócrito e a contagem de reticulócitos. 

 
 

     Concentração Recomendada 

É usada no tratamento e prevenção dos estados de sua deficiência, no tratamento da 

anemia megaloblástica na faixa de 50 a 300mcg ao dia, e como antineurítico na faixa de 1000 

a 5000 mcg.  

As necessidades nutricionais humanas são 2 mcg ao dia. 
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