
Factores como a aparente ausência de reações adversas graves, a

elevada facilidade de obtenção, estando várias formulações

disponíveis como medicamento não sujeito a receita médica

(MNSRM), e o baixo custo contribuíram para o aumento do

consumo de inibidores da bomba de protões (IBP).1,2

Dentro deste grupo terapêutico, o omeprazol e o pantoprazol são

os dois princípios activos mais consumidos, encontrando-se ambos

entre os 10 medicamentos mais vendidos numa análise do

mercado de 2016 realizada pelo Infarmed.3

Os IBP inibem a secreção de ácido pelas células parietais do

estômago, por inibição irreversível da enzima H+/K+ ATPase

responsável pelo transporte activo de protões até ao lúmen

gastrointestinal.1,4 São recomendados no tratamento e profilaxia

de úlceras, bem como no tratamento de outras doenças associadas

a hipersecreção ácida, como esofagite de refluxo, síndrome de

Zollinger-Ellison e erradicação de Helicobacter pylori.4

A utilização dos IBP, após prescrição ou em automedicação,

acontece muitas vezes sem que para tal exista indicação clara, na

ausência de sintomas associados a hipersecreção gástrica, sendo a

mais comum a prevenção de danos gastrointestinais em utentes

com muito pouco ou nenhum risco.1

Com o aumento do consumo e os longos períodos de tratamento,

alguns efeitos adversos têm sido associados aos efeitos

prolongados da supressão ácida, entre os quais a hipocloridria, que

pode contribuir para deficiências na absorção ou facilitar

infeções.1,5,6 Estes efeitos são enumerados abaixo. É importante

notar que, sendo a maioria dos dados proveniente de estudos

observacionais, não permitem estabelecer relação causal.6,7

Infeções

A acidez gástrica funciona como barreira fisiológica, protegendo

contra a colonização do trato gastrointestinal por microrganismos

ingeridos.1,2,5,6 A sua inibição facilita a proliferação de

microrganismos, tendo sido associada ao aumento do risco de

infeção por Salmonella, Campylobacter, Shigella e C. difficile.1,2,4–6

Outros modificadores da secreção gástrica, como os antagonistas

dos recetores H2, também foram associados a este efeito adverso

em menor extensão.1,4,5 Esta diferença apoia o mecanismo

proposto, uma vez que, sendo os IBP os fármacos mais eficazes da

sua classe, contribuem para um maior aumento do pH.1

A infeção por Clostridium difficile é a melhor documentada.1,2,4,5,8

Em 2012, a FDA emitiu um alerta realçando que deve ser

considerada a possibilidade de diagnóstico de diarreia associada a

infeção por C. difficile em doentes com diarreia persistente que

tomem IBP. Recomenda ainda a prescrição da menor dose e

duração possíveis. Os IBP devem ser evitados em doentes com

infeções recorrentes por C. difficile e administrados com cautela a

doentes com maior risco de as contrair, como idosos e outros

imunocomprometidos.9 Foi referida uma relação entre o grau de

supressão ácida e o risco de infeção por C. difficile.2 Este risco

aumenta com a toma concomitante de antibióticos.6

A inibição da acidez gástrica pode permitir que microrganismos

patogénicos colonizem o trato gastrointestinal deslocando-se,

posteriormente, para o trato respiratório por microaspiração.1,2,6

Assim, é possível que aumente o risco de contrair pneumonia.1,2,5,6

Têm sido publicados dados contraditórios que não permitem

inferir uma relação causal.1,2,4–6,8 O risco parece ser superior no

início do tratamento.2,8

Alterações na absorção

A hipocloridria tem sido associada à diminuição da absorção de

vitamina B12, magnésio, cálcio, ferro e vitamina C.4–6 Enquanto

algumas deficiências se apresentam clinicamente insignificantes,

sendo facilmente resolvidas após administração de suplementos,

outras podem ter consequências mais preocupantes.4,5

A deficiência de vitamina B12 tem sido associada ao uso

prolongado de modificadores da secreção gástrica, como os IBP e

os antagonistas dos recetores H2.1,5,10 Crê-se que a diminuição de

absorção se deverá ao efeito negativo da hipocloridria sob a
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transformação do pepsinogéneo em pepsina. Após a refeição, a

vitamina B12 tem de ser separada das proteínas ingeridas para que

possa posteriormente ligar-se ao factor intrínseco e ser absorvida.

A pepsina catalisa esta separação, mas só a pH baixo.1,6,10

Em 2013, um estudo de caso-controlo10 encontrou uma associação

entre o uso de inibidores da secreção gástrica durante dois anos ou

mais e o diagnóstico de deficiência de vitamina B12. A magnitude

da associação aumenta em doentes do sexo feminino ou a tomar

maior dose diária e diminui com a idade ou após descontinuação

do medicamento.

Contudo, nem todos os estudos efectuados encontraram

diferenças significativas na absorção de vitamina B12 entre o grupo

de utilizadores e o grupo controlo.1,6

A principal preocupação prende-se com uma das possíveis

consequências desta deficiência, o declínio cognitivo.1,6,11,12 A

vitamina B12 desempenha um papel importante na síntese da

mielina, o que poderá explicar esta associação.1 Outros estudos

sugerem que os IBP contribuem para o aumento do risco de

demência através de outro mecanismo. Em estudos pré-clínicos foi

observado um aumento dos níveis de β-amiloide no cérebro.11,12

Dois estudos de coortes recentes associaram a toma de IBP ao

aumento do risco de desenvolvimento de demência, incluindo a

doença de Alzheimer, em indivíduos de idade igual ou superior a

75 anos sem sinais de demência no início dos estudos.11,12

Não sendo ainda possível estabelecer uma relação causal clara

entre a toma de IBP e o declínio cognitivo, tendo em conta o

impacto deste na vida do doente, é recomendável precaução.10–12

Têm sido notificados casos de hipomagnesiemia grave em doentes

tratados com IBP, tendo sido incluída a advertência nos resumos

de características do medicamento (RCM) em 2012.13 A maioria

refere-se a utilizações durante períodos longos, geralmente mais

de um ano, contudo, alguns casos ocorreram após três meses de

utilização.1,2,8,13–15 Embora o mecanismo pelo qual podem induzir

hipomagnesiemia não esteja bem estabelecido, crê-se que o

aumento do pH gástrico leva a uma diminuição do transporte

activo e absorção de magnésio.1,2,4,13,15–18

Duas revisões sistemáticas15,16 analisaram estudos onde, para além

de hipomagnesiemia, foi documentada hipomagnesúria. Apontam

ainda os antagonistas dos recetores H2 como tratamento

alternativo, uma vez que não foi encontrada relação entre o seu

uso e o desenvolvimento de hipomagnesiemia.

Recentemente, uma revisão sistemática com meta-análise refere

dificuldade em determinar uma relação de associação forte entre o

efeito adverso e a toma de IBP devido a grande heterogeneidade

nos desenhos dos estudos disponíveis e seus resultados.17

A hipomagnesiemia pode ser assintomática, ou causar

manifestações mais graves como fadiga, vómitos, tetania,

convulsões, delírio, hipotensão, tonturas e arritmia

ventricular.1,2,6,8,13,15 Embora a administração isolada de

suplementos possa não ser suficiente para corrigir o problema,4 a

maioria dos doentes afetados melhorou após descontinuação do

IBP e reposição dos níveis de magnésio.2,4,13,15,16,18 Revisões

sistemáticas e meta-análises relatam retorno dos sintomas após

nova exposição a um IBP.6,15,16,18

Desde 2011, a FDA recomenda a quantificação e monitorização dos

níveis de magnésio no sangue de doentes que iniciem tratamento

prolongado ou que tomem IBP concomitantemente com outros

medicamentos que possam induzir hipomagnesiemia (como

diuréticos) ou cuja eficácia ou segurança sejam afectadas por esta

deficiência (como a digoxina).14

Fraturas

Estudos têm demonstrado um aumento moderado do risco de

fratura da anca, punho ou coluna vertebral em idosos tratados com

IBP.2,4,13,19

Em 2010, a FDA lançou um alerta e, em 2012, a advertência foi

incluída nos RCM dos medicamentos deste grupo em Portugal.

Ambos os reguladores relataram um aumento no risco quando

utilizados em tratamentos com doses elevadas, durante períodos

longos (superiores a um ano) ou quando existem

concomitantemente outros fatores de risco.13,20

Em 2015, uma meta-análise21 procurou rever os estudos

disponíveis. Apesar da heterogeneidade entre estudos, encontrou

um aumento moderado do risco de fraturas.

O mecanismo responsável pela associação permanece controverso.

É possível que a hipocloridria contribua para a diminuição direta da

absorção de cálcio ou vitamina D.2,4–6,13,19,21 Outra possibilidade

prende-se com o efeito da hipomagnesiemia na disfunção da

glândula paratireóide e consequente desregulação dos níveis de

cálcio.13,16,18,21

Especialmente em doentes em maior risco, é recomendado

garantir uma ingestão adequada de vitamina D e cálcio.2,6,13,19 No

caso de ser necessário recorrer a suplementos de cálcio, deve ser

indicado um constituído por citrato de cálcio, uma vez que a sua

absorção não é influenciada pela acidez gástrica.6

Doença renal

Existem estudos que associam o tratamento com IBP a

insuficiência renal aguda e crónica.4,5,22,23 O mecanismo

responsável pela associação permanece desconhecido.5,6 É possível

que a deposição de IBP ou dos seus metabolitos resulte em nefrite

intersticial aguda.6 Esta é uma reacção de hipersensibilidade,

independente da dose administrada e da duração do tratamento,

que pode retornar ou ser exacerbada após nova exposição.5,8

Geralmente é reversível após descontinuação do fármaco.23

Contudo, nefrites intersticiais agudas recorrentes podem evoluir

para insuficiência renal crónica.6,22,23

Um estudo de coortes populacional recente encontrou um

aumento no risco de insuficiência renal aguda e nefrite intersticial

aguda em doentes que iniciaram tratamento com IBP. Porém, uma

das limitações apontadas é o facto de poucos doentes terem sido

Inibidores da Bomba de Protões
DATA 2017-04-07 AUTOR Ana Sofia Gomes, Finalista do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas; 

Aurora Simón, Directora técnica do CIM

epublicação



readmitidos no hospital após nova exposição. Tendo em conta a

natureza reversível destas reacções e a importância de identificar e

descontinuar o agente etiológico para a sua resolução, alerta para

o risco.23

Em 2016, outro estudo de coortes populacional encontrou maior

risco de insuficiência renal aguda em doentes tratados com IBP

quando comparados com ausência de tratamento e com a

utilização de antagonistas dos recetores H2. Estes resultados foram

replicados em duas coortes. Encontrou ainda associação com

insuficiência renal crónica. O estudo sugere a existência de uma

relação dose-resposta, o que pode invalidar o mecanismo

proposto.22 É recomendável a monitorização da função renal nos

tratamentos a longo prazo, especialmente em indivíduos com

outros factores de risco.6

Precauções e outros aspetos de segurança

O clopidogrel é um pró-fármaco convertido na sua forma ativa pela

enzima CYP2C19. Estudos revelam que alguns IBP inibem a

ativação do clopidogrel, diminuindo a sua eficácia e aumentando o

risco de ataque cardíaco e formação de coágulos. Em 2009 a

advertência foi incluída no RCM e folheto informativo. Atualmente,

por falta de evidência necessária ao alargamento a toda a classe,

apenas se desaconselha a utilização concomitante de clopidogrel

com omeprazol e esomeprazol.24

Em doentes diagnosticados com uma das indicações aprovadas, os

benefícios do tratamento com IBP superam os potenciais efeitos

adversos. Contudo, na ausência de indicação clara só estão

expostos aos riscos.1,6–8 É importante restringir a sua utilização.

Antes de se iniciar um tratamento, devem ser recomendadas

medidas não farmacológicas como alterações na alimentação,

perda de peso, deixar de fumar, não usar vestuário apertado e

evitar determinadas posições após a refeição. Deve ser excluída a

possibilidade de estarem a ser utilizados fármacos que induzam

esta sintomatologia. Pode ainda ser recomendado o tratamento

sintomático com antiácidos. Um doente ciente dos potenciais

riscos de um tratamento desnecessário estará mais receptivo a

este tipo de sugestões.2 Deste modo, e uma vez que vários IBP se

encontram à venda como MNSRM, o farmacêutico tem um papel

importante na informação do doente.

No caso de se considerar benéfico o início da terapêutica com IBP,

a sua duração deve ser discutida com o doente.2 Deve recorrer-se

sempre à dose mínima efetiva, durante o menor tempo possível,

reavaliando periodicamente a necessidade de manter o

tratamento.1,2,7,10,19 Tratamentos que já não são ou nunca foram

adequados devem ser suspensos.1,2,5,8,22

A interrupção abrupta da terapêutica pode provocar recorrência

dos sintomas, tendo sido relatada hipersecreção ácida de

rebound.2,5,7,8 Esta corresponde a um aumento da secreção de

ácido gástrico acima dos níveis pré-tratamento e pode ocorrer

duas semanas após a suspensão do tratamento com IBP.2 Assim, é

importante adoptar uma estratégia de descontinuação gradual

(com diminuição da dose ou aumento do intervalo entre doses) e

informação do doente.2 Em 2011, a Direção-Geral da Saúde emitiu

uma Norma sobre supressão ácida, onde aborda alternativas

terapêuticas e a redução gradual de IBP.25
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