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BEUM 

cloridrato de tiamina 

 

Comprimido revestido 

 

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES: 

 

Embalagens com 20 ou 30 comprimidos, contendo 300 mg de cloridrato de tiamina.. 

 

USO ORAL 

USO ADULTO  

 

Composição: 

 

Cada comprimido revestido contém: 

cloridrato de tiamina*.........................300 mg 

Excipientes*.....................................qsp 1 comprimido 

 

* Cada 1 mg de cloridrato de tiamina equivale a 0,89 mg de tiamina base. 

*hipromelose, lactose monoidratada, celulose, dióxido de silício, estearato de magnésio, macrogol, 
copovidona, corante vermelho, dióxido de titânio. 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 

 

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 

Beum (cloridrato de tiamina) é indicado para prevenir e tratar a deficiência de tiamina (vitamina B1). 

 
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 

A tiamina é essencial para o metabolismo energético relacionado à glicose e participa de processos 
metabólicos importantes do sistema nervoso, coração, células do sangue e músculos.  Sua deficiência está 
associada à falta de apetite, fraqueza, irritabilidade, alterações na função cardíaca e anormalidades 
neurológicas. 

 

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

O uso deste medicamento é contraindicado em caso de alergia conhecida ao cloridrato de tiamina, ou 
também, aos demais componentes da formulação. 

 

Este medicamento é contraindicado para menores de 12(doze) anos.  
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Não há restrições específicas para o uso de Beum (cloridrato de tiamina) em pacientes idosos e em crianças 
a partir de 12 (doze) anos de idade. No entanto, esses casos devem ser supervisionados pelo médico. 

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco: 

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas, sem orientação médica, ou do 
cirurgião-dentista. 

 

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Beum (cloridrato de tiamina) não deve ser administrado por períodos prolongados em doses superiores às 
recomendadas. 

Interações medicamentosas 

Não existem registros de interação da vitamina B1 com outros fármacos.. 

Interações com alimentos e testes laboratoriais 

Não há dados referentes a interações com alimentos e testes laboratoriais. 

 

Informe a seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. 

Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para  sua saúde. 

 

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 

Este medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da umidade. 

 

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. 

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. 

 

Aspecto físico e características organolépticas 

Beum (cloridrato de tiamina) apresenta-se na forma de comprimidos revestidos, circulares, côncavos, sem 
vinco e de coloração vermelha 

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você 
observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. 

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 

 

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

O comprimido de Beum (cloridrato de tiamina) deve ser ingerido com água ou um pouco de líquido.  

Recomenda-se 1 (um) a 2 (dois) comprimidos administrados uma vez ao dia, ou a critério médico. A 
duração do tratamento deve ser definida por seu médico.  

 

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. 

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico. 

Este medicamento não deve ser partido, aberto, ou mastigado. 
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7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Use a medicação assim que se lembrar de que esqueceu uma dose. Não dobre a dose para compensar a 
dose omitida. 
 
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista. 

 

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 

Reações alérgicas graves (reações anafiláticas) foram descritas somente após múltiplas doses de tiamina 
administradas por via intravenosa, intramuscular e subcutânea. 

Reações muito raras (<1/10.000, < 0,01%): desmaio, pressão baixa, morte, fraqueza, coceira, urticária, 
náusea, hemorragia do trato gastrintestinal, excesso de líquido nos pulmões, extremidades arroxeadas e 
inchaço facial de natureza alérgica. 

 

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista, ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis 
pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. 

 

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA 
DESTE MEDICAMENTO? 

Não foram descritos até o momento sintomas de superdosagem com o uso desse medicamento. 

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e 
leve a embalagem, ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar 
de mais orientações. 

 
M.S.: 1.0043.1021 
 
Farm. Resp.: Dra. Sônia Albano Badaró – CRF-SP 19.258  
 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. 
 
Registrado por: 
EUROFARMA LABORATÓRIOS SA 
Av. Vereador José Diniz, 3.465 - São Paulo - SP  
CNPJ: 61.190.096/0001-92 
Indústria Brasileira 
 
Comercializado por: 
Momenta Farmacêutica Ltda 
 Rua Enéas Luis Carlos Barbanti, 216 - São Paulo/SP 
CNPJ: 14.806.008/0001-54 
 
Central de Atendimento 0800-703-1550 
www.momentafarma.com.br - central@momentafarma.com.br 
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