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A tiamina (B1) é uma vitamina hidrossolúvel de vital importância ao organismo. Age como coenzima de 
sistemas enzimáticos, atuando ativamente na via das pentoses e no metabolismo de carboidratos, sendo 
envolvida também na transmissão dos impulsos nervosos. (1)

Sua absorção se dá no intestino delgado, sendo fosforilada na mucosa intestinal e levada pelo sistema porta 
ao fígado, onde uma pequena parte �ca armazenada e o restante é distribuído para outros órgãos (múscu-
los esqueléticos, coração, rins e cérebro).(2) Porém, a sua reserva é limitada e, considerando um indivíduo 
saudável é su�ciente por até aproximadamente 18 dias.(3)

Na de�ciência de tiamina, o quadro inicial surge com sinais e sintomas como inapetência, adnamia, fraqueza 
dos   membros inferiores, constipação, neuropatia periférica simétrica e taquicardia. A de�ciência prolongada 
leva ao Beribéri, doença que acomete o sistema nervoso e/ou sistema cardiovascular. E, nos casos mais graves 
pode desenvolver a síndrome de Wernicke-korsako� (distúrbios neurológicos e cardiovasculares graves). (1,2)

 
Pacientes que apresentam diferentes cenários clínicos, estão susceptíveis a de�ciência de tiamina, tais como: 
pacientes alcóolatras crônicos, dialíticos crônicos, usuários crônicos de diuréticos, pacientes com sepse grave, 
queimados, com insu�ciência cardíaca inexplicável, em acidose lática, em inanição crônica, com hiperêmese 
gravídica ou após cirurgia bariátrica. Ainda, pacientes em Terapia de nutrição parenteral prolongada, também 
podem desenvolver esta carência no caso de não haver adição dessa vitamina em sua formulação. (2)

Nos últimos anos, embora os conhecimentos dos fatores associados a síndrome de Wernicke-korsako� 
tenham aumentado, foi comprovado que muitos casos ainda não são diagnosticados. (5) E, em virtude da sua 
alta morbimortalidade, o diagnóstico e o tratamento devem ser realizados o mais precocemente possível. (6) 
Por isso, nutricionistas e médicos de apoio nutricional devem ter ciência dos casos em que o paciente possa 
estar em risco de de�ciência de tiamina, assim é possível traçar a melhor estratégia de tratamento de forma 
mais e�ciente, minimizando os sinais e sintomas apresentados pelo paciente por essa de�ciência. (7)

Vários trabalhos têm sido publicados associando a carência de tiamina com pacientes em Terapia de Nutrição 
Parenteral. (3,5,6,8,9,10,11,12) A recomendação diária de tiamina via NP para manutenção é de 6,0 mg, considerando 

pacientes sem de�ciência da mesma.  (13) Nesses casos, o uso de polivitamínicos que possuem composição comple-
ta de  vitaminas dentro das recomendações diárias já são su�cientes para evitar a carência e seus prejuízos. (7)

Para pacientes que já apresentam de�ciência a dose terapêutica ainda é incerta. Nos vários trabalhos apre-
sentados esta dose variou de 100mg a 300mg/dia, via intravenosa, até remissão dos sintomas, não havendo 
relatos de toxicidade da tiamina devido a sua rápida excreção pelos rins. (2) 

Os trabalhos mostraram que com a reposição de tiamina, todos os sintomas neurológicos e cardiovascula-
res podem ser revertidos, no entanto, se o tratamento não for instituído rapidamente os danos neurológicos 
podem ser permanentes ou levar o paciente à morte. (7)

Essas evidências deixam claro que há uma necessidade absoluta da oferta de tiamina em pacientes em TNP 
e ainda que, todo paciente susceptível a carência de tiamina e em uso de NP deve ser tratado pro�latica-
mente, uma vez que a infusão intravenosa de glicose pode precipitar o surgimento da síndrome de Werni-
cke. (12) 
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