
®A BENTIAMINA  (Benfotiamina) foi sintetizada no 
Japão em 1960, é um derivado sintético da tiamina 

(vitamina B1) e pertencente à classe das 
alitiaminas. É uma molécula 
lipossolúvel o que aumenta a sua 
biodisponibilidade em relação à 
Tiamina pura (cerca de 5 vezes 
mais). É um ativo importante por 
atuar nas vias metabólicas 

re lac ionadas  com a g l i cose.  
Proporciona vantagens aos pacientes 
que sofrem de doenças vasculares 

decorrentes do diabetes que acarretam a cegueira, 
falência renal e danos neurológicos. 

 

 

 

®A BENTIAMINA  atua em três vias de sinalização que  estão 
relacionadas com o metabolismo da glicose e estão envolvidas na 
geração de metabólitos da glicose que geram os “Advanced 
Glycation End Products” (AGE products=produtos finais de glicação 
avançada).  Estas vias são reguladas pela ação da Transcetolase 
que é dependente de Tiamina (Vitamina B1) e essencial para a 
manutenção das vias glicogênicas. Como a Tiamina pura é pouco 
solúvel e por isso, não consegue melhorar a atividade da 
Transcetolase foi desenvolvido um derivado sintético lipossolúvel de 

®Tiamina a BENTIAMINA  ou Benfotiamina. 

Os produtos “AGE” são os principais responsáveis pelo 
®envelhecimento e suas doenças. A BENTIAMINA  ativa a enzima 

Transcetolase e este aumento de atividade acarreta em diminuição 
da produção dos AGE.
Os “AGE” tem uma alta afinidade a proteínas como colágeno, que 
está presente em grande quantidade na pele, ossos, cartilagens, 
tendões, dentes, e no sistema cardiovascular.  Há uma quantidade 
grande de colágeno no endotélio dos vasos sanguíneos e artérias e a 
presença desses produtos “AGE” no colágeno em artérias 
coronárias causa um aumento da permeabilidade vascular com 
conseqüente comprometimento da função vascular e possível 
oclusão da artéria. Outra séria conseqüência é a geração de altos 
níveis de radicais livres.

A principais vias de formação de produtos AGE são:

1) formados naturalmente e em velocidade lenta com o 
envelhecimento;

2) formados em velocidade acelerada em situações que apresentam 
excesso de glicose circulante = hiperglicemia. Essas situações 
incluem diabetes mellitus tipo I e II e pacientes com Síndrome X.

A  age como um potente inibidor da formação de 
“AGE” imediatamente após a sua absorção.

®BENTIAMINA

Polineuropatias causadas por alcoolismo.

BEN ®TIAMINA

A Bentiamina após ser administrada
via oral é absorvida no lúmen intestinal

em sua forma ativa:

intestino
delgado

BEN
®

TIAMINA

Lúmen intestinal

BEN ®TIAMINA

A Bentiamina aumenta os níveis 
da enzima Transcetolase

BEN ®TIAMINA

• Melhora os movimentos,
  sensibilidade e a capacidade 
  motora;

• Mais qualidade de vida.

• Maior proteção 
  neuronal;

• Menor Formação de 
  AGE’s;

• Menor Dor Neuropática;

Transcetolase circulante:
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Investigações clínicas relatam que o tratamento com a 
®BENTIAMINA  ou Benfotiamina normalizou a função nervosa, 

após três meses de administração, a velocidade de condução 

nervosa (“nerve conduction velocity, NCV”) também foi aumentada. 

Posteriormente a seis meses de tratamento a “NCV” foi normalizada 
®pela BENTIAMINA . 

Outro estudo publicado recentemente no “Journal Nature Medicine” 

relata que a Benfotiamina aumenta a atividade da Transcetolase em 

culturas de células em aproximadamente 300% em comparação 

com a Tiamina pura que demonstrou um aumento somente de 20%. 
®A alta atividade da BENTIAMINA  na ativação da  enzima 

Transcetolase foi suficiente para bloquear as três das maiores vias 

metabólicas que produzem danos celulares relacionados com a 

degradação da glicose. Além desses resultados, o estudo relata que 
®a BENTIAMINA  também bloqueia a ativação de fatores de 

transcrição pró-inflamatórios como o “Nuclear Factor-kappa beta”. 

Tratamento da Neuropatia diabética com a 
®BENTIAMINA

• Tratamento de doenças decorrentes do diabetes,                            

principalmente:

  -  Neuropatias e retinopatia

• Tratamento anti-age e preventivo do envelhecimento. 

Algumas citações na literatura incluem:

• 300 - 450mg diárias por 4 semanas seguindo com 200 -300mg             

diárias por 4 – 6 semanas e dose de manutenção de 100 a 150mg           

diárias;

• Iniciar com dosagem baixa, aumentando a cada 2 semanas até a            

dose ótima ser alcançada: 200 – 300mg diariamente por 2             

semanas e aumentar para 300 – 400mg diárias;

• Uma dosagem comum diária é 600mg. Alguns usam essa dose              

divida em duas tomadas
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