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Introdução

• As vitaminas do complexo B, nomeadamente, B1 (tiamina), B3 (niacina), B9 (ácido fólico) e B12 (cobalamina) são particularmente

importantes para o funcionamento do sistema nervoso central e periférico.

• O seu défice manifesta-se com uma ampla variedade de sinais e sintomas neurológicos, muitas vezes não reconhecidos e não tratados

precocemente, com impacto no prognóstico.

Objetivo e Metodologia

• Apresentação de um caso clínico sobre o défice de vitamina B1;

• Revisão da literatura, baseada em manuais de referência e publicações da base de dados PubMed, sobre as manifestações clínicas

neuropsiquiátricas relacionadas com défices vitamínicos, e a respetiva gestão terapêutica e prognóstica.

Resultados
• O sistema nervoso é vulnerável a deficiências vitamínicas, mais comumente do complexo B.

• As causas são variáveis, sendo importante a contextualização com os antecedentes pessoais e sociais do doente.

• Manifestações clínicas podem incluir

➢ Caso Clinico

➢ A encefalopatia de Wernicke não tratada conduz à morte em 20% dos casos e síndrome mnésica de Korsakoff em 85%, com um quarto dos

doentes a necessitar de cuidados institucionais.

Funções da tiamina/compostos: cofatores de enzimas implicadas no metabolismo da glucose e aminoácidos, e ciclo de krebs; resposta ao stress oxidativo,

regulação génica, sistema colinérgico, sistema imunológico e neurotransmissão; essencial no funcionamento do sistema nervoso e reparação da bainha de mielina.

Diminuição da tiamina/compostos no cérebro: aumento de dopamina (alucinações), diminuição da acetilcolina (delírio), redução do ácido gama-

aminobutírico (estado de neuroexcitação); neurodegeneração na síndrome de Wernicke-Korsakoff (morte neuronal por excitotoxicidade, infamação, dano

oxidativo, e alterações da barreira hematoencefálica).

Figura 1- Considerações importantes da fase pré-analítica, analítica e pós-analítica dos métodos diretos

de doseamento dos compostos de tiamina. Adaptado a partir de Jake T.B. Collie, et al. (2017).1

Conclusão

• A natureza tratável das patologias neuropsiquiátricas secundárias a défices vitamínicos torna importante o conhecimento

sobre as suas manifestações, principalmente atípicas, de modo a uma deteção e tratamento precoce.

• Na síndrome de Wernicke-Korsakoff, por deficiência de tiamina, a suplementação urgente de tiamina evita a comorbilidade e

melhora o prognóstico.

• A determinação laboratorial do status de tiamina é problemática e atualmente realizada em laboratórios especializados.

• O diagnóstico da deficiência de tiamina é, ainda, principalmente clínico.
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Défice cognitivo

Sintomas psiquiátricos

Crises epiléticas

Mielopatias

Neuropatias

• Maioria dos sintomas neuropsiquiátricos são reversíveis quando

detetados e tratados precocemente.

• Muitas manifestações surgem de forma isolada.

• As alterações cognitivas e neuropsiquiátricas têm

tendencialmente um maior atraso na sua identificação,

conduzindo a sequelas irreversíveis com impacto funcional.

• Homem de 67 anos, com antecedentes de alcoolismo moderado;

• Quadro evolutivo de 15 dias de confusão, diplopia e desequilíbrio;

• Exame neurológico: bradifrenia, desorientação, amnésia anterógrada,

oftalmoparesia, nistagmo multidirecional e ataxia.

• RM-CE sem alterações específicas;

• Ausência de teste laboratorial para confirmação de

défice de tiamina;

• Pela suspeita clínica de Encefalopatia de Wernicke-

Korsakoff, iniciou tiamina 600mg/dia endovenosa

Resolução da oftalmoplegia, nistagmo e ataxia em 48h, 

persistindo défice mnésico → Síndrome Korsakoff

➢ A avaliação do status da tiamina é raramente realizado devido à falta de testes

laboratoriais confirmatórios prontamente disponíveis.

• O doseamento da tiamina e seus compostos podem ser efetuado em sangue total,

eritrócitos, soro, plasma e urina. Os métodos laboratoriais são indiretos e diretos;

• A cromatografia líquida de alta definição (HPLC) e, mais recentemente, a

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa em Tandem (LC-MS)/MS

foram desenvolvidas para a análise de tiamina e seus produtos.

• Existe falta de padronização das técnicas e escassez de material de referência e

calibradores.

• Os valores de referência da tiamina também não são consensuais e há poucos

programas de controlo da qualidade para os ensaios de tiamina. (Figura 1)
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