PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

NOTA TÉCNICA - OMEPRAZOL

De acordo com dados de dispensação de medicamentos fornecidos pelo sistema informatizado BIGEMM (Gestão Estratégica de Materiais e Medicamentos) o Omeprazol 20MG foi o segundo
medicamento mais dispensado pela rede no Municipal de Campinas-SP no ano de 2015.
O omeprazol é um fármaco que age através da inibição específica do sistema enzimático hidrogênio,
potássio, adenosina trifosfatase (H+/K+ATPase - bomba de prótons), localizado na membrana secretora
das células parietais da mucosa gástrica, impedindo a produção de secreção ácido-gástrica. Devido ao
seu mecanismo de ação, o omeprazol e seus derivados são classificados como drogas inibidoras da
1
bomba de prótons (IBP) .
INDICAÇÃO: O Omeprazol deve ser utilizado no tratamento de desordens ácido-pépticas, como a úlcera
duodenal e refluxo gastroesofágico. No tratamento de longo prazo, é indicado em condições
hipersecretantes como síndrome de Zollinger-Ellison, mastocitose sistêmica e adenomas endócrinos
múltiplos. É efetivo na prevenção de injúrias gastroduodenais induzidas pela quimioterapia, úlceras
causadas por antiinflamatórios não esteroidais e também indicado na terapia da erradicação de
2
Helicobacter pylori .
APRESENTAÇÃO FARMACÊUTICA: O Omeprazol é distribuído no formato de cápsulas gastro-resistentes
3
e não é associado a diferentes princípios ativos. A absorção ocorre no intestino .
4

CONTRAINDICAÇÃO: Hipersensibilidade ao Omeprazol .
PRECAUÇÕES: Usar com cuidado nos casos de:
 Tratamento prolongado (risco de gastrite atrófica).
 Síndrome de Bartter, hipopotassemia, dietas restritas em sódio e alcalose respiratória.
 Crianças com menos de 2 (dois) anos de idade (segurança e eficácia não estão
estabelecidas).





Idosos (há aumento da biodisponibilidade, não requer ajuste de dose).
Insuficiência renal e hepática.
5
Lactação Categoria de risco na gravidez (FDA): C .

EFEITOS ADVERSOS
Os efeitos adversos mais comuns do omeprazol consistem em náuseas, dor abdominal, prisão de
ventre, flatulências e diarréia. Foi relatada a ocorrência de miopatia subaguda, artralgias, cefaléias e
5
exantemas cutâneos . Na dose habitual (20 a 40mg/dia) o omeprazol inibe acima de 90% da secreção
ácida de 24 horas na maioria dos pacientes, tornando muitos destes pacientes quase aclorídricos.
Devido a esta potência terapêutica, reforçam-se dúvidas sobre a segurança do seu uso em longo prazo
6
. A utilização em longo prazo de omeprazol em humanos pode então relacionar-se com a proliferação
7
de células e tumores carcinóides . Pessoas que tomam inibidores da bomba de prótons ou os
antagonistas dos receptores histamínicos H2, podem apresentar mais frequentemente deficiência de
vitamina B12 do que as pessoas que não utilizam esses medicamentos, podendo relacionar-se a
8
demência, danos neurológicos, anemia,e outras complicações que podem ser irreversíveis ."

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
A metabolização do omeprazol é hepática, principalmente pela CYP2C19 (isoenzima do complexo
enzimático do citocromo P450) a hidroxi-omeprazol, e em menor extensão pelas isoenzimas CYP3A e
CYP2D6. Esta via de metabolização hepática é a principal via utilizada por diversos outros fármacos
utilizados no tratamento de doenças crônicas. Por ser uma fármaco supressor da acidez gástrica, pode
9
interferir na absorção de outros, por aumento do pH . As principais interações são apresentadas
abaixo:

DROGAS

EFEITO CLÍNICO

GRAU DA
INTERAÇÃO

RECOMENDAÇÃO

Clopidogrel

↓ do efeito anticoagulante do
clopidogrel: risco de infarto do
miocárdio, acidente vascular
cerebral isquêmico

Grave

Deve-se evitar o uso
concomitante. Utilizar
antagonistas dos
receptores H2 se
necessário.
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Ataxia, hiperreflexia, nistagmo
etremores

Moderada

Considerar alteração de
um dos medicamentos.
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↑ do RNI e potencialização do risco
de hemorragia.

Moderada

↓ absorção de ferro

Moderada

Monitorar o RNI, e
considerar redução da
dose de varfarina quando
necessário.
Considerar a administração
de ferro parenteral.

Náusea, vômito e arritmia
(toxicidade pela digoxina)
↓ níveis de levotiroxina

Leve

Monitorar a terapia.

Leve

↑ do efeito adverso da
sinvastatina/pravastatina
(Rabdomiólise)
↑ efeitos tóxicos do metotrexato
(depressão da medula óssea,
náuseas, vômito,diarréia,erupções
cutâneas eritematosas, dispnéia,
dor torácica,
neurotoxicidade)
Prolonga o efeito sedativo e ataxia

Moderada

Administrar levotiroxina 3
14
horas após o omeprazol
Monitorar a terapia e
níveis de Creatinafosfoquinase sérica (CK).
Interromper o uso do
omeprazol. Acompanhar
sinais de toxicidade.
Considerar uso de um
antagonista H2.

Moderada

Monitorar a terapia.

↓o efeito terapêutico dos
antifúngicos

Moderada

Reduzir a dose de
omeprazol para metade.

↓o efeito terapêutico do
Atazanavir

Grave

Contra-indicado o uso
concomitante.
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Fenitoína

Varfarina

Sulfato
ferroso
12
(oral)
13
Digoxina
Levotiroxina
Sinvastatina/
Pravastatina
Metotrexato

Diazepam/
Clonazepam/
5,11
Midazolam
Cetoconazol/
Itraconazol/
Voriconazol
Atazanavir

Moderada

Fonte: https://www.hc.ufg.br/up/138/o/Guia_de_Interacoes_Medicamentosas.pdf- ADAPTAD

CONCLUSÃO
Prescrições de uso contínuo contendo mais de um medicamento são frequentes e contribuem muito
para os efeitos adversos decorrentes das interações. Com isso, fica clara a importância de se avaliar
criteriosamente as consequências das interações, antes da aplicação da terapia com múltiplos agentes
7
medicamentosos , o que é essencial para permitir maior segurança no emprego daquelas que
oferecem vantagens e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de interações desvantajosas ou mesmo
15
perigosas à saúde dos pacientes .
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