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     Introdução 

 Piridoxina HCl é um suplemento nutricional, é necessária na formação de 

hemoglobina e na prevenção dos sintomas de depressão e TPM.   

É uma vitamina hidrossolúvel, envolvida principalmente no metabolismo dos 

aminoácidos e também no metabolismo glicídico e lipídico. 

A deficiência de piridoxina em humanos é rara, mas pode ocorrer em determinadas 

situações, como por exemplo nos tratamentos com isoniazida. 

 

 

 

Piridoxina 

 
 



 

 

 

     Propriedades 

Mecanismo de Ação: 

O cloridato de piridoxina é convertido em sua forma fisiologicamente ativa, o 

pirodoxal fosfato, por ação de quinases, em presença de magnésio. O pirodoxal atua como 

coenzima no metabolismo proteico, glicídico e lipídico.  

Uma função extremamente importante no tratamento da tensão pré-menstrual é sua 

ação sobre o ácido glutâmico. O pirodoxal fosfato promove a descarboxilação deste 

aminoácido formando, posteriormente, o ácido gama-aminobutírico (GABA), que é 

considerado um neurotransmissor inibidor. A diminuição na concentração de GABA no SNC 

leva ao quadro de excitação e irritabilidade.  

A pirodoxina, piridoxal e piridoxamina são absorvidas facilmente pelo tubo digestivo, 

depois da administração oral são convertidas nas formas ativas de piridoxal fosfato e 

piridoxina fosfato. Se armazena principalmente no fígado onde é produzido uma oxidação à 

ácido 4-piridóxico e outros metabólitos inativos que são excretados pela urina. A medida que 

a dose é aumentada, as quantidades são excretadas em doses maiores. 

 
 
 

     Indicações 

 A piridoxina é utilizada nos tratamentos e na prevenção dos estados de carência da 

vitamina no organismo, no tratamento de certos distúrbios metabólicos, na depressão e 

outros sintomas associados a STPM (Síndrome da Tensão Pré-Menstrual) e ao uso de 

anticoncepcionais 

 

 

 

 



 

 

     Contraindicações 

 

Piridoxina é contraindicada em pacientes com mal de Parkinson. 

O uso durante a lactação deve ser feito com cuidado, pois doses acima de 600 mg por 

dia pode diminuir a produção de leite materno. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

A piridoxina reduz os efeitos da Levodopa, porém isto não é observado caso seja feita 

a administração em associação com inibidor da dopa-dexcarboxilase. Piridoxina reduz 

também a atividade da Altretamine.  

Foi relatada a diminuição das concentrações séricas de Fenobarbital e Fenitoína.  

Muitos medicamentos estão aumentando as necessidades de piridoxina, estes são: 

hidralazina, penicilamina, isoniazida e contraceptivos orais. 

Clorafenicol, cicloserina, hidralazina, adrenocorticóides, azatioprina, ciclofosfamida, 

ciclosporina, mercaptopurina atuam como antagonista da Piridoxina e podem produzir 

anemia ou neurite periférica, ou aumento da sua excreção urinária. 

 

 

     Reações Adversas 

Raramente produz toxicidade em pessoas com função renal normal.  

As doses de 200mg/dia durante mais de 30 dias provocam síndrome de dependência 

de Piridoxina. As megadoses (2 a 6g diários) durante vários meses têm causado nefropatia 

sensorial grave, situação reversível com a suspensão da Piridoxina. 

 

 



 

 

     Precauções  

Não usar a vitamina como substituta de uma dieta equilibrada.  

É importante não exceder a porção dietética recomendada. 

A administração parenteral só será indicada nos casos de intolerância na via oral. 

 
 
 

     Concentração Recomendada 

 

Oral: Dosagem usual é de 20 a 300 mg/dia, sendo as necessidades nutricionais 

humanas de 2 mg/dia.  

Para o tratamento da STPM (Síndrome da Tensão Pré-Menstrual) é de 300 a 600 

mg/dia. 

Tópico: Usada por sua ação anti-seborréica nas concentrações de 0,2 a 2%, em 

tratamentos capilares para caspa, alopecia seborreica e acne. 

Quando associada ao Zinco, potencializa a ação deste sobre a 5 Alfa Redutase. 

Fator de Equivalência: 1,00. 
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