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RESUMO 

 

A presença de vitamina B1 no organismo auxilia na prática de exercícios, pois 

esta atua diretamente no metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. 

Com o objetivo de analisar os efeitos causados nos organismos, pela falta e 

excesso de vitamina B1. Foi realizado levantamento bibliográfico. Constado as 

principais doenças causadas pelo excesso e falta deste nutriente. Assim o 

consumo correto de doses diárias são essenciais para o funcionamento do 

organismo humano.  
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ABSTRACT 

 

The presence of vitamin B1 in the body assists in the practice of exercise, as it 

acts directly on the metabolism of carbohydrates, lipids and proteins. With the 

objective of analyzing the effects caused in the organisms, by the lack and 

excess of vitamin B1. A bibliographic survey was performed. The main diseases 

caused by the excess and lack of this nutrient are included. Thus the correct 

intake of daily doses are essential for the functioning of the human body. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para um bom funcionamento do organismo humano, ele necessita de 

diversos nutrientes, tais como carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. Este 

último nutriente, o organismo não é capaz de produzir, com isso o mesmo 

necessita da ingestão através da alimentação. 



As vitaminas são divididas em lipossolúveis e hidrossolúveis. As 

lipossolúveis, como A, D, E e K, são vitaminas solúveis a gorduras e insolúveis 

a água. São absorvidas no intestino delgado com a ajuda do suco biliar 

produzido pelo fígado, em seguida, são transportadas e armazenadas no tecido 

adiposo. As hidrossolúveis, como C e todas do complexo B (B1, B2, B6, B12, 

niacina, ácido fólico, ácido pantotênico e biotina) são vitaminas que são 

solúveis a água e absorvidas pelo intestino. Pelo fato de serem solúveis a água 

e grande parte delas serem eliminadas pela urina, acabam permanecendo por 

pouco tempo nos organismos sendo assim necessária a ingestão diariamente 

desse nutriente através da alimentação. A vitamina B1, também conhecida 

como Tiamina, vitamina hidrossolúvel, é responsável pelo bom funcionamento 

do sistema nervoso, fazendo parte da síntese de acetilcolina, um 

neurotransmissor cuja sua função é transmitir impulsos nervosos dos 

neurônios. 

A presença de vitamina B1 no organismo auxilia na prática de 

exercícios, pois esta atua diretamente no metabolismo dos carboidratos, 

lipídios e proteínas. 

As principais fontes de vitamina B1 são encontradas em alimentos como: 

carnes, legumes, leguminosas, gérmen de trigo, nozes, levedo de cerveja, 

farinhas integrais, flocos de aveia, alho e peixes. 

 

OBJETIVO 

 

Analisar os efeitos causados nos organismos, pela falta e excesso de 

vitamina B1. 

 

MÉTODO 

 

Foi utilizada revisão bibliográfica, com buscas em artigos, livros e sites 

especializados. 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

O consumo excessivo de vitaminas é conhecido como hipervitaminose. 

No caso da vitamina B1, traz como efeito interferir no metabolismo de outras 

vitaminas do complexo B, como exemplo a vitamina B12, onde sua função é 

absorver os aminoácidos. Ao ingerir grandes quantidades de vitamina B1, 

haverá carência das demais e a apresentação de alguns sintomas, tais como: 

neuropatias, disfunções cerebrais e cardiovasculares, podendo causar também 

encefalopatia de Wernicke, doenças em que podem evoluir para alucinações, 

distúrbios de memória em curto prazo e confabulação. Porém mesmo em altas 

quantidades de tiamina (vitamina B1), a mesma não é tóxica, sendo assim ela 

será eliminada por meio do nosso sistema excretor, onde a urina sairá mais 

amarelada. 

Assim como seu excesso pode afetar na absorção de outras vitaminas, a 

falta da mesma, hipovitaminose, traz sérios riscos à saúde. Sintomas como 

perda da memória, irritabilidade e cansaço apresentam-se no indivíduo, 

podendo desenvolver doenças severas como Beribéri e a síndrome de 

Korsakoff. A doença “Beribéri” compreende de grande maioria a população 

oriental, por conta de sua alimentação ser baseada em grãos de arroz, farinha 

branca e açúcar. Existem ao todo, três tipos de Beribéri, entre elas: Beribéri 

Seco, responsável pela perda de peso grave, fraqueza nos músculos com 

possível atrofiamento, entre outros sintomas; beribéri úmido ou molhado, 

causador de confusões mentais e principalmente anomalias cardíacas que 

provocam falhas e beribéri infantil, atinge crianças em fase de amamentação, 

geralmente a mãe possuí insuficiência da vitamina B1, onde acaba passando 

essa falta para a criança, normalmente em um intervalo de pouco tempo 

manifesta-se a insuficiência cardíaca, podendo levar a criança a falência. 

A síndrome de Korsakoff que se apresenta com maior frequência, 

também causada pela falta de Vitamina B1. O consumo cada vez maior de 

álcool é o principal fator que dificulta a absorção da vitamina, como 

consequência o indivíduo desenvolve sintomas como amnésia, confusão 

mental, diminuição de percepção do olfato, entre outros sintomas. 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Através deste trabalho, concluiu-se que as vitaminas são essenciais 

para o bom funcionamento do organismo. Porém ao deixa-las de ingerir ou 

obter um consumo excessivo, estas afetarão o desempenho do organismo 

trazendo resultados negativos para o ser humano.  
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