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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO 

    Nas ultimas décadas houve um aumento significativo na longevidade do ser humano. Até o século XV, a média etária de 

vida da mulher era de 30 anos, passando a aproximadamente 70 a 75 anos nos dias de hoje, em razão da atenção integral à 

sua saúde. Tal forma de atenção possibilita reconhecimento precoce de patologias em todas as fases da vida feminina, da 

menarca à menopausa, incluindo a gestação, período em que alterações fisiológicas podem prejudicar o raciocínio médico1.  

    Náuseas e vômitos são sintomas clínicos presentes em aproximadamente 75 – 80% das gestações2. Em 0,5 a 2%, tornam-

se persistentes e são acompanhados de perda de peso maior que 5% da massa corporal pré-gravídica, sem outras causas, 

sendo então classificados como hiperêmese gravídica3. A má abordagem de tal quadro pode levar desde uma simples 

desidratação a alterações neurológicas que, por sinal, justificam 50% das internações de grávidas em unidades de terapia 

intensiva4.  Dentre os sintomas neurológicos, destacam-se a associação de oftalmoplegia, ataxia e confusão mental, tríade 

clássica presente em 33% dos casos de uma rara e tardia complicação da hiperêmese denominada encefalopatia de 

Wernicke5,6. Tal distúrbio, representa uma síndrome potencialmente reversível, causada pela deficiência de tiamina 

(vitamina B1), presente em 1 a 2 % da população geral, principalmente em etilistas crônicos (prevalência de 12 a 14% 

neste grupo)7,8. A prevalência mundial dos casos não associados ao uso abusivo de álcool está entre 0,04 e 0,13%. É 

fundamental que o médico reconheça estas situações, visto que diagnósticos e tratamentos tardios associam-se à elevada 

morbidade e mortalidade7,9. O presente caso relata a rara associação entre hiperêmese gravídica e encefalopatia de 

Wernicke descrita em apenas 45 oportunidades, segundo dados obtidos em 20082. 

 

OBJETIVOS 

    Enfatizar a importância do atendimento médico integral, relatar encefalopatia de Wernicke decorrente de causa 

incomum e mostrar benefícios da terapia com tiamina. 

 

DELINEAMENTO/MÉTODOS 

    Estudo descritivo básico (relato de caso) construído a partir da coleta de informações em prontuário “sistema MV” e 

revisão bibliográfica em bases de dados, na “Biblioteca Virtual em Saúde” (que inclui inúmeras fontes de informações, 

entre elas LILACS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane e SciELO) e em livros respeitados nas ciências da saúde. O presente 

estudo não foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição. 

 

RESULTADOS/DESCRIÇÃO DO CASO 

    B.G.S., 21 anos, hígida, em sua 1ª gestação (16ª semana), admitida pela Clínica Médica com sonolência e turvação visual 

iniciados há poucos minutos, associados a vômitos incoercíveis (10 vezes por dia) há 40 dias. Nega etilismo ou tabagismo. 

    Os vômitos motivaram quatro internações prévias, nas quais, cronologicamente, as seguintes hipóteses diagnósticas 

foram  elucidadas: desidratação (em duas oportunidades), distúrbio hidroeletrolítico e pancreatite. Hidratação com 

solução glicosado 5% foi a principal conduta em todas as hospitalizações. 

    Ao exame físico, paciente hipertensa (170x120 mmHg), taquicárdica (150 bpm), eupneica, afebril, desidratada grave. 

Exame neurológico: disfásica, confusa, nistagmo multidirecional e não suprimível, “mãos em garra”, marcha atáxica. 

Avaliação dos demais sistemas, sem alterações. 

    A análise laboratorial mostrou hiponatremia (134 mEq/l), hipocalemia (3,3 mEq/l) e hipomagnesemia (1,27 mEq/l). 

Sorologias negativas. Sem evidências de proteinúria. Ultrassom obstétrico mostrando formação cística em abdome fetal 

com vascularização periférica e afilamento cortical cerebral.  

 

 

 



    Ressonância magnética de crânio com imagens de hipersinal nas sequências difusão, T2 e FLAIR, sem efeito expansivo, 

simétricas, na parte medial dos tálamos, adjacentes ao 3º e teto do 4º ventrículos, periaquedutal e em corpos mamilares, 

sugerindo encefalopatia de Wernicke.  

    Paciente foi encaminhada a unidade de terapia intensiva onde foi iniciada reposição endovenosa de Tiamina na dose de 

1,5 gramas/dia (500 miligramas a cada 8 horas). Realizada nova avaliação da vitalidade fetal no 3º dia de internação onde 

não foram evidenciados batimentos cardíacos fetais (eliminação espontânea do concepto). A alta hospitalar ocorreu no 7º 

dia, assintomática. Mantida Tiamina 300 miligramas/dia, via oral, pelos próximos seis meses. 

 

DISCUSSÃO 

    Em 1881, “Carl Wernicke” descreveu uma patologia de início súbito caracterizada por paralisia dos movimentos 

oculares, marcha atáxica e confusão mental após observação de três pacientes, dois etilistas crônicos e outro com vômitos 

persistentes após ingestão de ácido sulfúrico9. Este foi o primeiro relato da encefalopatia de Wernicke, síndrome clínica 

decorrente da deficiência de tiamina (vitamina B1).  

    A tiamina, em sua forma ativa, atua como coenzima essencial para múltiplas vias metabólicas do sistema nervoso 

central, principalmente no metabolismo de carboidratos, mielina e neurotransmissores (ácido glutâmico e GABA). Assim, 

sua deficiência resulta em menor utilização cerebral de glicose e acúmulo de glutamato, com consequentes lesões 

mitocondrial e celular4,5. Duas a três semanas com níveis diminuídos de tiamina são suficientes para instalação das lesões 

neuronais e dos sintomas característicos, principalmente ataxia (23% dos casos), transtornos da consciência (82%) e 

oculares (29%) 4,10.  

    Turvação visual e nistagmo foram sintomas oculares notados na paciente do caso clínico em questão. Conforme descrito 

por “Damiane D. et al.”, pacientes com encefalopatia de Wernicke podem apresentar nistagmo horizontal e vertical, 

paralisia do VI par craniano acompanhada de diplopia e estrabismo convergente, paralisia do olhar conjugado, pupilas 

mióticas não fotorreagentes, ptose e até papiledema. Em relação às alterações do nível de consciência, destacam-se 

alterações do humor, tremores vocais, apatia, estupor, ideação suicida, inabilidade para soletrar e desorientação10. 

    Em 1997, “Caine et al.” propôs critérios diagnósticos para a síndrome, a ser confirmada na presença de dois dos 

seguintes: deficiência dietética; anormalidades oculomotoras; disfunção cerebelar; alteração do estado mental e/ou 

prejuízo de memória11. Todavia, a ressonância magnética de crânio é o exame padrão ouro para definição da enfermidade. 

Os achados de fase aguda consistem em hiperintensidade de sinal nas sequencias T2 e FLAIR,  traduzindo lesões 

simétricas, bilaterais, principalmente em corpos mamilares (presentes em 80% dos casos e considerados por alguns autores 

como patognomônicos da síndrome), tálamos, periaquedutal e em torno do 3º ventrículo. Hemorragias petequiais, 

causando hiperintensidade em T1, localizadas na região medial de tálamos e corpos mamilares sugerem gravidade. Nos 

casos crônicos, ocorre atrofia dos corpos mamilares12,13. Algumas imagens da ressonância magnética de crânio da  paciente 

do presente caso, representando os principais achados, podem ser visualizadas nas Figuras 1 e 2. 

    Uma vez estabelecido o diagnóstico, torna-se fundamental a busca pela etiologia e início do tratamento. A maioria dos 

casos são decorrentes do etilismo crônico, mas pacientes com desnutrição secundária a inanição, diálise renal, câncer, 

HIV/AIDS e até mesmo hiperêmese gravídica também podem evoluir com a síndrome5. A associação de encefalopatia de 

Wernicke e hiperêmese gravídica foi inicialmente descrita em 19399. Os vômitos de repetição, e as complicações 

decorrentes destes na hiperêmese gravídica, são de etiologia ainda desconhecida (apesar das várias teorias existentes). O 

diagnóstico é estabelecido após exclusão de outras possíveis causas já que os quadros clínico e laboratorial são 

inespecíficos3. O manejo correto da doença é importante para interrupção de sua evolução, que se inicia com desidratação, 

passa por uma fase metabólica em que são notados distúrbios eletrolíticos e elevação de enzimas hepáticas e pancreáticas, 

chegando a lesões neurológicas iniciais (como hiporreflexia e mialgia), as quais geralmente precedem em uma semana a 

temida e rara encefalopatia de Wernicke. Cuidado especial deve ser dado à solução escolhida para hidratação, visto que 

longos períodos de infusão à base de solução glicosada, como realizada na paciente do relato, acentua o déficit de tiamina e 

predispõe a taquicardia e hipotensão ortostática3,14. A hiperêmese ainda predispõe complicações fetais.: há um acréscimo 

de 42% no risco de baixo peso ao nascer, 28% de crianças pequenas para idade gestacional, 32% de prematuridade, 39% 

de disfunções placentárias e, assim como ocorreu neste caso, elevam-se as chances de malformações e interrupção 

gestacional 15. 

    A mortalidade por encefalopatia de Wernicke é de aproximadamente 17%. Do restante, 84% desenvolvem transtornos 

de memória anterógrada e retrógrada (psicose de Korsakoff), muito relacionados a retardo no tratamento ou oferta de 

baixas doses de tiamina (50 – 100 miligramas/dia). Os outros 16% têm recuperação total pois certamente tiveram seu 

quadro encarado como uma emergência médica e receberam o mínimo de 100 miligramas/dia de tiamina parenteral, pelo 

menos até que se tenha condições de uma dieta normal5,16. Tal conduta associa-se a rápida e marcante restauração do 

equilíbrio ácido básico, estabilização hemodinâmica e desaparecimento dos distúrbios neurológicos17. 

 

 



CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    O humano é um ser integral e o médico deve estar apto para uma avaliação ampla deste mesmo que fuja à sua 

especialidade, evitando assim temidos desfechos. Um exemplo claro disso pôde ser evidenciado neste relato, em que o 

manejo inadequado dos vômitos de repetição levou a uma entidade de diagnóstico relativamente raro que é a enfermidade 

de Wernicke. Conclui-se que a instituição de tratamento medicamentoso, nutricional e psicoterapêutico direcionados à 

hiperêmese gravídica deve ser rápida e oportuna para que a estabilidade materna e fetal seja assegurada. E, caso instalem-

se sintomas neurológicos, uma ressonância magnética de crânio deve ser solicitada afim de que o diagnóstico de 

encefalopatia de Wernicke possa ser realizado e que reposições mínimas de 100 miligramas por dia de tiamina parenteral 

sejam introduzidas precocemente. 
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Figura 1 –  FLAIR: 

hiperintensidade de 

sinal periaquedutal 

Figura 2 – FLAIR: 

hiperintensidade de 

sinal 

simetricamente em 

tálamos e adjacente 

ao III ventrículo 


