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RESUMO

Os efeitos das vitaminas do complexo B na prevenção da doença de Alzheimer. As vitaminas do complexo B são de extrema importância para o 
bom funcionamento do organismo e da função cognitiva, considerando a sua atuação nas diversas vias metabólicas no crescimento e 
desenvolvimento. A doença de Alzheimer (DA) é um tipo de demência que é caracterizada pelo comprometimento degenerativo e progressivo 
das funções cognitivas (memória, compreensão, coordenação motora e fala) devido a morte das células cerebrais. Segundo a organização 
brasileira de Alzheimer (ABRAZ), os fatores de risco são: ter mais de 65 anos, hipertensão, diabetes, obesidade e sedentarismo. Atualmente, 
estimasse que 47 milhões de pessoas tem DA em todo mundo e esse número está previsto para triplicar até 2050, vindo a ser considerada uma 
epidemia global. A doença de Alzheimer é responsável pela quarta causa de morte de pessoas acima de 65 anos. Tem-se como objetivo mostrar 
que a alimentação é capaz de surtir efeitos tanto positivos quanto negativos com relação a saúde, visto que, o uso da alimentação como 
tratamento preventivo é significativo para precaver a doença de Alzheimer, Na qual até hoje não foi firmado um tratamento que revertesse os 
danos causados ao cérebro. Dessa forma a melhor opção é prevenir as degenerações cerebrais através da dieta adequada associada a um estilo 
de vida saudável e estímulos cognitivos os quais podem retardar o seu desenvolvimento. Trata-se de uma revisão de literatura de estudos 
nacionais e internacionais para a qual foi selecionada as publicações a partir do ano de 2010 a 2019 e que tivesse associação entre Alzheimer, 
vitaminas do complexo B, prevenção e homocisteína no Alzheimer. Por não apresentar cura, a DA é sempre estudada buscando alternativas de 
prevenção e/ou tratamento que evitem a progressão da doença, vários estudos mostram que a alimentação adequada tem um papel importante 
no bom funcionamento cerebral. Das vitaminas do complexo B, principalmente (a cobalamina, piridoxina, ácido fólico e Tiamina) são consideradas 
nutrientes preventivos para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, estudos demostram que o consumo diário das Vitaminas do complexo B 
abaixo dos níveis recomendados pelas DRIS, apontam correlação direta com a hiperhomocisteínemia (condição relacionada a fisiopatologia da 
DA). Para redução dos níveis de homocisteína é indicado a suplementação de vitamina B9 (ácido fólico) e vitamina B12 (cobalamina). Dados 
epidemiológicos e neuropatológicos correlacionam demência e declínio cognitivo a baixos níveis sanguíneos de folato, este amplamente 
encontrado em vegetais verdes folhosos(espinafre, couve,alface,brócolis). A vitamina B6 (piridoxina), está envolvida na metabolização através da 
transulfuração que converte a homocisteína em cisteína e suas principais fontes são: carne vermelha, fígado, peixe, ovos, legumes, batata e aveia. 
Estudos mostram evidencias que a TPP (Tiamina pirofosfato) forma ativa da vitamina B1 (tiamina) e a TT (tiamina trifosfato) atuam na transmissão 
do impulso nervoso, liberação pré-sináptica de acetilcolina e na produção da bainha de mielina. Exercendo assim efeito positivo para pacientes da 
DA, já que a acetilcolina está ligada a memória. Suas principais fontes são: carne vermelha, vísceras, leguminosas, levedo de cerveja, cereais 
integrais, folhas verdes, leite integral e gema de ovo.  Dado o exposto, o efeito das vitaminas do complexo B nas sinapses nervosas causa uma 
atenuação das disfunções neurológicas.Diante do exposto, procurou-se  evidenciar que a nutrição tem um papel promissor na doença de 
Alzheimer, vale ressaltar que estudos se mostram controversos, precisando de uma maior demanda de pesquisas para apurar de forma mais 
eficaz os efeitos do complexo B, acerca da prevenção da doença de Alzheimer.
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