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     Descrição 

A Sulbutiamina é um derivado de Tiamina altamente lipofílico. Devido a isso, consegue 

atravessar a barreira hemato-encefálica mais facilmente que a Vitamina B1. É a única 

substância antiastênica conhecida capaz de atravessar a barreira hemato-encefálica e por sua 

ação cerebral específica na astenia. A Sulbutiamina leva ao aumento da formação de Tiamina 

Trifosfato (TTP) que age como regulador da transmissão sináptica de diversos sistemas 

neurotransmissores. 

 
 
 

Antiastênico/ Neurotônico 

 
 



 

 

  
   Estudos 

Um estudo realizado com portadores de desordens mentais mostrou que os pacientes 

tratados com Sulbutiamina (600 mg ao dia) tiveram melhora significativa da capacidade 

mental comparado ao grupo placebo em vários aspectos como: emocional, cognitivo, afetivo 

e comportamental. Concluiu-se que a Sulbutiamina não tem efeito antidepressivo, porém 

facilita a reabilitação do paciente em sua vida social, profissional e familiar. 

Em outro estudo realizado com portadores de neuropatia diabética, a Sulbutiamina 

foi administrada por 6 semanas e mostrou melhora significativa da função neurológica 

periférica. Não houve melhora no controle glicêmico, possivelmente pelo curto período do 

estudo, porém os níveis glicêmicos foram estáveis durante todo o estudo. 

 

 

     Indicações 

 • Antiastênico e neurotrópico usado na astenia física, psíquica e intelectual. 

• Terapia adjunta em estágios iniciais da Doença de Alzheimer. 

• Tratamento de disfunção eréctil psicogênica. 

 
  

     Contraindicações 

Pessoas com hipersensibilidade à Sulbutiamina. 

 

 

     Reações Adversas 

Este produto pode causar ardência e sensação de aquecimento, eritema, 

ressecamento, coceira e descamação. Em peles sensíveis pode causar edema, bolhas e 

eczema. A aplicação excessiva pode causar eritema severo, descamação e desconforto sem 



 

 

aumento da eficácia. Pode ocorrer fotossensibilização, hipopigmentação e hiperpigmentação 

temporária. 

 
 

     Concentração Recomendada 

200 – 600mg ao dia 

Usual: 

• Adultos: 400mg uma vez ao dia, administrados pela manhã 

• 10 a 15 anos: 300mg uma vez ao dia, administrados pela manhã 

• 5 a 10 anos: 200mg uma vez ao dia, administrados pela manhã 

 
 

     Farmacotécnica 

 Solubilidade: Solúvel em etanol, ligeiramente solúvel em água. 
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