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Vitamina K1 oleosa  
Fitomenadiona 
Anti-hemorrágico 
 
 
CAS: 84-80-0 
Fórmula Molecular: C31H46O2 
Peso Molecular: 450,71 
Fator de correção: Não se aplica  
Fator de equivalência: não se aplica.  
USO ORAL  
Proibido pela Anvisa para uso tópico/cosméticos 
 
 
A vitamina K1 (fitomenadiona) é indicada nos distúrbios de coagulação causados por falha na formação dos fatores 
II, VII, IX e X provocada pela deficiência da vitamina K ou quando há interferência na atividade dessa vitamina. Na 
deficiência de protrombina induzida por cumarina ou derivados da indanediona. Como tratamento profilático e 
terapias de doenças hemorrágicas em recém nascidos. Além de hipoprotrombinemia devido à terapia 
antibacteriana; hipoprotrombinemia secundária por fatores limitantes da absorção ou da síntese de vitamina K, por 
exemplo: icterícia obstrutiva, fístula biliar, caquexia, colite ulcerativa, doença celíaca, ressecação intestinal, fibrose 
cística do pâncreas e enterite regional; e hipoprotrombinemia induzida por outra droga, demonstrando que o 
resultado é devido a interferência com o metabolismo da vitamina K (por exemplo: salicilatos). 
 
 

Mecanismo de ação 
A vitamina K1  possui o mesmo tipo e grau de atividade da vitamina K natural necessária para a produção no fígado 
de: protrombina ativa (fator II), proconvertina (fator VII), componente tromboplastina do plasma (fator IX) e fator 
de Stuart (fator X). O teste de protrombina é sensível aos níveis de 3 desses 4 fatores – II, VII e X. A vitamina K é um 
cofator essencial para a enzima microssomal que catalisa a carboxilação pós-translacional dos resíduos múltiplos e 
específicos do ácido glutâmico ligado ao peptídeo nos precursores hepáticos inativos dos fatores II, VII, IX e X. Os 
resíduos do ácido gamacarboxiglutâmico resultantes convertem os precursores em fatores de coagulação ativos 
que são secretados subsequentemente pelas células do fígado no sangue. Em animais e humanos, a vitamina K1 é 
quase isenta de atividade farmacodinâmica. Porém, em animais e humanos com deficiência em vitamina K, a ação 
farmacológica dessa vitamina está relacionada à função fisiológica normal que promove a biossíntese hepática da 
vitamina K dependente de fatores de coagulação. 
 

Estudos de eficácia  
A administração de vitamina K a recém-nascidos normais impede o declínio na concentração dos fatores da 
coagulação que ocorre nos primeiros dias após o nascimento; entretanto não eleva essas concentrações para os 
níveis do adulto. Em geral, os prematuros apresentam uma resposta menor à administração de vitamina K. Nos 
lactentes com doença hemorrágica do recém-nascido, a administração de vitamina K eleva a concentração desses 
fatores de coagulação para níveis normais no recém-nascido e controla a tendência ao sangramento em cerca de 6 
horas. A administração profilática de rotina de 1 mg de fitomenadiona por via intramuscular ao nascimento é 
exigida em lei nos EUA. Pode ser necessário aumentar ou repetir essa dose se a mãe tiver recebido terapia com 
anticoagulantes ou anticonvulsivantes, ou caso o lactente desenvolva alguma tendência hemorrágica (MARCUS R, 
2003).  

 
Posologia / Tempo de tratamento 
USO ORAL 
Recomenda-se uma dose inicial de 5 a 10mg usualmente, que pode chegar a 25mg. 
Proibido pela Anvisa para uso tópico/cosméticos. 
 
Deficiência de protrombina induzida por anticoagulante em adultos  
Para corrigir o tempo de protrombina prolongado excessivamente pela terapia com anticoagulante oral – 
inicialmente é recomendado 2,5 a 10 mg ou até 25 mg. Em raros casos podem ser exigidos doses de 50 mg. A 
frequência e as quantidades das doses subsequentes devem ser determinadas pelo tempo de resposta da 
protrombina ou da condição clínica. Se em 6 a 8 horas após a administração parenteral o tempo de protrombina 
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não diminuir satisfatoriamente, a dose deve ser repetida. Em caso de choque ou perda excessiva de sangue é 
indicada a terapia com sangue total ou seus componentes.  
 
Hipoprotrombinemia devido a outras causas em adultos  
Recomenda-se a dosagem de 2,5 a 25 mg ou mais (raramente chega a 50 mg); a quantidade e a via de 
administração depende da severidade da condição e da resposta obtida (ver item “5. Advertências e precauções””). 
Quando possível, sugere-se a descontinuação ou a redução da dosagem das drogas que interferem com o 
mecanismo de coagulação (como salicilatos, antibióticos) como alternativa para a administração concomitante de 
VITA K. A severidade do distúrbio da coagulação determinará se a administração imediata de VITA K é requerida na 
descontinuação ou na redução das drogas que interferem. 
 
 

Indicações  
Transtornos da coagulação devidos à falha na formação dos fatores II, VII, IX e X, quando causados por deficiência 
de vitamina K (antibioticoterapia, mal-absorção) ou por interferência com a sua atividade (anticoagulantes tipo 
cumarina ou indandiona, salicilatos). 
 
 

Informações de segurança 
A administração a pacientes tratados com anticoagulantes orais pode provocar fenômenos tromboembólicos. Os 
tratamentos prolongados não são seguros (toxicidade hepática) no paciente com doença hepática. Se a resposta à 
vitamina K1 não for imediata após a primeira dose, a presença de um problema congênito que origina a falta da 
resposta à vitamina K deve ser excluída.  

 
Interações medicamentosas 
O uso de Vitamina K pode resultar em resistência temporária a anticoagulantes depressores de protrombina, 
especialmente quando altas doses da vitamina são administradas. Caso doses relativamente altas sejam 
empregadas, pode ser necessário reinstituir a terapia anticoagulante utilizando algumas doses altas de 
anticoagulante depressor de protrombina ou utilizar uma terapia que tenha a mesma ação com diferente princípio 
de funcionamento como a heparina sódica. 
Anticoagulantes orais (anulação do efeito). Antiácidos que contêm alumínio, antibióticos de amplo espectro, 
latamoxef, quinidina, quinina, salicilatos em doses elevadas, sulfamidas antibacterianas, anticoagulantes derivados 
da cumarina ou da indandiona, colestiramina, colestipol, óleo mineral, sucralfato, dactinomicina, primaquina. 
Não há restrições especificas quanto à ingestão concomitante com alimentos e bebidas. 
 

Contraindicações  
Reações severas de hipersensibilidade, incluindo reações anafilactoides e mortes têm sido descritas após 
administração parenteral. A maioria desses casos ocorre por administração endovenosa. A possibilidade de 
sensibilidade alérgica, incluindo reação anafilactoide, deve ser lembrada na administração parenteral. Sensações 
transitórias de vermelhidão e sensações características de sabor são observadas, assim como raras vertigens, pulso 
rápido e fraco, suor profuso, hipotensão respiratória, dispnéia e cianose. Dor, inchaço e sensibilidade podem 
ocorrer no local da injeção. Após repetidas injeções, raramente podem surgir placas eritematosas, endurecidas e 
com prurido; raramente esses sintomas progridem para lesões do tipo esclerodérmicas que podem persistir por 
períodos longos. Em outros casos, essas lesões assemelham-se ao eritema persistente.  

 
Recomendações farmacotécnicas  
Informações não encontradas nas literaturas consultadas. 
 

Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo do produto.  
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