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RESUMO

ABSTRACT

Os Inibidores da Bomba de Protões (IBP) são fármacos amplamente prescritos e indubitavelmente úteis na prática clínica.

The proton pump inhibitor (PPI) are widely prescribed drugs
and undoubtedly useful in clinical practice.

Pretendem suprimir a produção excessiva de ácido clorídrico
de forma a ser possível controlar o pH intragástrico nas 24
horas. Apresentam uma superioridade terapêutica face aos
antagonistas dos receptores da histamina H2 e foram introduzidos no mercado em 1989, tratando-se por isso de fármacos recentes.
Estes fármacos apresentam perfis farmacocinéticos diferentes, selectividades diversas e potencial de interacções dependente da metabolização pelo sistema enzimático
citocromo P450.
As utilizações mais frequentes e recomendadas vão desde
o tratamento de manifestações e complicações de doença
ulcerosa péptica, à doença de refluxo gastresofágico, profilaxia da úlcera de stress, dispepsia, erradicação do Helicobacter pylori, úlcera duodenal, esofagite de refluxo,
tratamento síndrome de Zollinger-Ellison, entre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Inibidores da Bomba de Protões, Ácido
clorídrico, Perfil farmacocinético, Interacções, Eficácia comparada, Úlceras.

They suppress the excessive production of acid in order to
control intragastric pH in 24 hours. They have a superior efficacy compared with the antagonists of histamine H2 receptors and were introduced in 1989, this is why we
consider them recent drugs.
These drugs have different pharmacokinetic profiles, different selectivity and potential for interactions dependent on
metabolism by Cytochrome P450 enzyme system.
The most common and recommended uses are the treatment of the manifestations and complications of peptic ulcer
disease, gastroesophageal reflux disease, for prophylaxis of
stress ulcers, dyspepsia, eradication of Helicobacter pylori,
duodenal ulcers, esophagitis, Zollinger-Ellison syndrome
treatment, among others.
KEY-WORDS: Proton pump inhibitor, Acid, Pharmacokinetic
profile, Interactions, Comparative effectiveness, Ulcers.
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INTRODUÇÃO
Os inibidores da bomba de protões (IBP), são um grupo de
fármacos cuja acção principal é a redução, acentuada e
mantida no tempo, da produção de ácido gástrico. Esta
classe de fármacos constitui a terapêutica anti-secretória
mais potente disponível na actualidade, sendo de primeira
linha em distúrbios da secreção ácida no tracto gastrintestinal superior devido à efectividade e segurança de todos os
elementos que a constituem.

SECREÇÃO GÁSTRICA
Os fármacos não criam funções, antes modificam as já existentes, e a farmacologia do tubo digestivo é um excelente
exemplo disso mesmo.
Os mecanismos reguladores da secreção e da motilidade
são modulados por vários sistemas de controlo: inervação
extrínseca e intrínseca, influências humorais extradigestivas
e hormonas produzidas pelo tubo digestivo. As hormonas
são libertadas na presença de nutrientes no lúmen digestivo
e desencadeiam a produção de ácido, bicarbonato e enzimas necessárias à digestão e absorção dos alimentos. Algumas destas hormonas (gastrina, colecistocinina, secretina,
somatostatina, etc.) têm funções bem mais “amplas” e estabelecem conexão com o metabolismo intermediário (ciclo
de Krebs, gluconeogénese, etc.). A gastrina é produzida no
antro gástrico em resposta a estímulos (alcalinização do
lúmen, presença de proteínas, distensão do antro, etc.) e
promove a secreção de hidrogeniões (H+) pelas células parietais.

M3), gastrina e histamina. A Figura 1 ilustra o efeito da estimulação destes receptores e a consequente produção de H+
que são enviados para o lúmen do estômago.
Da libertação de acetilcolina ou de gastrina resulta a estimulação de determinadas células que vão libertar histamina.
Quando há activação dos receptores sensíveis à histamina
(H2) na célula parietal, ocorre estimulação da via dependente
de adenosina 3,5 monofosfato cíclico (cAMP). Por outro
lado, a activação dos receptores muscarínicos M3 e dos receptores sensíveis à gastrina origina activação da via dependente do cálcio (Ca2+ ).
A estimulação de ambas as vias leva à activação da bomba
adenosina trifosfato hidrogénio/potássio (ATPase), também
designada como bomba de protões, que troca H+ por iões
potássio (K+) no canalículo secretório.
Os antagonistas H2 (ranitidina, cimetidina, etc.) inibem apenas a via dependente de adenosina 3,5 monofosfato cíclico
(cAMP), deixando activa a via dependente do cálcio (Ca2+).
Os IBP bloqueiam ambas as vias, cAMP e Ca2+, provocando
uma supressão da secreção gástrica mais eficaz e potente
(Figura 2).

Via dependente de adenosina 3,5 monofosfato cíclico (cAMP)
e via dependente do cálcio
(figura adaptada)

FIG 1

MECANISMO DE ACÇÃO DOS IBP

Célula parietal da mucosa gástrica
(figura adaptada)
Legenda: M3 – receptores muscarínicos sensíveis à acetilcolina;
H2 – receptores sensíveis à histamina

As células parietais possuem receptores para três substâncias
que estimulam a produção de ácido: acetilcolina (receptores

Os IBP são bases fracas que atravessam a membrana celular
e necessitam de activação em meio ácido. O seu local de
acção é a célula parietal da mucosa gástrica, produtora de
ácido clorídrico. Estes fármacos atingem as células parietais
(pH~1) na forma de pró-fármacos, acumulam-se nos canalículos de secreção ácida e sofrem activação dependente dos
valores de pKa de cada IBP. Criam ligações covalentes, através de pontes dissulfito, aos resíduos de cisteína da subunidade alfa da bomba de protões H+ / K+ ATPase, inibindo
desta forma a secreção gástrica durante um período que se
pode prolongar até às 36h.

FIG 2

::

A monitorização do pH intragástrico permite a análise directa da supressão da secreção de ácido, sendo uma medida amplamente utilizada para comparar terapêuticas
anti-secretórias. O efeito anti-secretor dos IBP é dado pelo
tempo que o fármaco consegue manter o pH intragástrico
abaixo de um determinado valor de pH, tido como meta terapêutica, por exemplo:
pH >3 na úlcera péptica e pH >4 na doença do refluxo gastresofágico (DRGE).

FIG 4

Bomba de protões na célula parietal da mucosa gástrica
(esquema adaptado)

Acção do IBP na célula parietal da mucosa gástrica
(esquema adaptado)

FARMACOCINÉTICA
E FARMACODINÂMICA DOS IBP
A Embora estes fármacos apresentem estruturas químicas
semelhantes e igual mecanismo de acção, apresentam algumas diferenças a nível de farmacocinética e farmacodinâmica, que pode afectar a sua capacidade de inibir a
secreção ácida, o seu perfil de interacções e até as suas reacções adversas, pelo que o estudo destas variáveis é de largo
interesse.
O quadro seguinte resume os principais parâmetros farmacocinéticos dos principais IBP:
TAB 1

FIG 3
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PARÂMETROS FARMACOCINÉTICOS DOS IBP (Resumo das Características dos Medicamentos - INFARMED)

Parâmetros
Farmacocinéticos

Omeprazol
(20mg)

Pantoprazol
(40mg)

Lansoprazol
(30mg)

Rabeprazol
(20mg)

Esomeprazol
(40mg)

Vias
de administração

Oral / IV

Oral / IV

Oral

Oral

Oral / IV

tmax (h)

1-6

2-4

1,2-2,1

3-5

1-3,5

Ligação
as proteínas (%)

95

98

97

96

95

77

80-90

52

50 (dose única)
70-80 (doses múltiplas)

0,6-1,4

0,8-1,3

Via não enzimática
CYP2C19 / CYP3A4

CYP2C19/ CYP3A4

Biodisponibilidade
25-40
(↑ com doses múltiplas)
(%)
Presença
leite materno
t1/2 (h)
Metabolização
Excreção
fe (%)

Sim
0,5-1,2

0,8-2

0,9-2,1

CYP2C19 / CYP3A4
Renal
Negligenciável

Legenda: tmax – tempo para concentração plasmática máxima; t1/2 – tempo de semi-vida; fe – fracção fármaco excretada na urina inalterado
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TAB 2

POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS
NOS PARÂMETROS FARMACOCINÉTICOS
EFEITO NOS PARÂMETROS FARMACOCINÉTICOS DOS IBP (Resumo das Características dos Medicamentos - INFARMED)

Omeprazol

Pantoprazol

Lansoprazol

Sim

Não

Sem relação

Insuficiência Renal
Insuficiência Hepática

Interacção
com Alimentos
Utilização Concomitante
com Anti-ácidos

Utilização no Idoso
Utilização em Crianças

Rabeprazol

Esomeprazol

Atraso na absorção

↓ BD

Mínimo

Sim

Não

Sim

---

Não

CL ↔
t1/2 ↔

CL ↔
t1/2 ↔

CL ↓
t1/2 ↑

CL ↓
t1/2 ↑

CL ↔
t1/2 ↔

t1/2 ↑

t1/2 ↑

t1/2 ↑

t1/2 ↑

t1/2 ↑

t1/2 ↑
CL↓

t1/2 ↔
CL↔

t1/2 ↑
CL↓

t1/2 ↑
CL↓

t1/2 ↔
CL↔

Sim

Sim

Não(1)

Não(1)

↓ Cmax

Não
apenas formulação IV

Legenda: Cmax – Concentração plasmática máxima; BD – biodisponibilidade; Cl – Clearance; t1/2 – tempo de semi-vida
(1)
Uso desaconselhado por não haver estudos suficientes que suportem a utilização destes IBP em crianças.

TAB 3

INTERACÇÕES COM OUTROS FÁRMACOS
INTERACÇÕES DOS IBP COM OUTROS FÁRMACOS

Esomeprazol

Lansoprazol

Omeprazol

Pantoprazol

Rabeprazol

Carbamazepina

↓ Metabolismo

Desconhecido

↓ Metabolismo

-----------

Desconhecido

Diazepam

↓ Metabolismo

-----------

↓ Metabolismo

-----------

-----------

Digoxina

↑ Absorção

Desconhecido

↑ Absorção

↑ Absorção

↑ Absorção

Cetoconazol

↓ Absorção

↓ Absorção

↓ Absorção

Desconhecido

↓ Absorção

Metotrexato

↓ Excreção renal

Desconhecido

↓ Excreção renal

Desconhecido

Desconhecido

↑ Absorção

Desconhecido

↑ Absorção

↑ Absorção

Desconhecido

----------

----------

----------

Desconhecido

Desconhecido

↓ Metabolismo

----------

↓ Metabolismo

Desconhecido

----------

Teofilina

----------

↑Metabolismo

----------

Desconhecido

----------

Varfarina

↓ Metabolismo

Desconhecido

↓ Metabolismo

Desconhecido

----------

Nifedipina
Contraceptivos orais
Fenitoína
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A actividade da enzima CYP2C19 é geneticamente determinada, sendo os genótipos desta enzima classificados em
três grupos: metabolizadores rápidos (MR), metabolizadores intermédios (MI) e metabolizadores lentos (ML). A farmacocinética e farmacodinâmica dos IBP são influenciadas
por estes genótipos, sendo que, os níveis plasmáticos e o
pH intragástrico durante o tratamento com IBP são mais elevados para os ML, seguindo-se os MI e os MR. Estas alterações na farmacocinética, dependentes do genótipo do
CYP2C19, influenciam a taxa de cura das diversas patologias
do tracto gastrintestinal superior para as quais os IBP estão
indicados, existindo autores que defendem a adequação da
dose ao genótipo de cada indivíduo.

concluir-se que o rabeprazol é o fármaco que apresenta um
perfil farmacodinâmico mais vantajoso e promissor: o rabeprazol é o fármaco que aparentemente apresenta a melhor
inibição da secreção ácida e também a maior rapidez a desencadear o início desta acção inibitória, o que o torna aparentemente mais efectivo que os outros fármacos da sua
classe (o que era expectável dado o seu valor de pKa). O rabeprazol é também o único IBP onde a via de metabolização
principal não envolve as enzimas do citocromo P450, pelo
que os seus parâmetros farmacocinéticos serão menos susceptíveis aos polimorfismos genéticos destas enzimas, o que
se traduz numa menor variabilidade de resultados entre diferentes indivíduos, e a uma maior capacidade de prever os
resultados obtidos. Este perfil farmacodinâmico apresenta
uma aparente vantagem clínica, podendo a sua prescrição,
numa determinada situação clínica, ser vantajosa.

Considerando os resultados obtidos da comparação da farmacodinâmica dos inibidores da bomba de protões, pode

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS
TAB 4

IMPACTO DOS DIFERENTES POLIMORFISMOS
DO CYP2C19 NA SUPRESSÃO ÁCIDA

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS E DOSES RECOMENDADAS

Fármacos
Indicação terapêutica
Omeprazol

Esomeprazol

Pantoprazol

Lansoprazol

Rabeprazol

Tratamento
sintomático de
DRGE

10-20 mg/dia
durante 2-4
semanas

20 mg/dia durante
2-4 semanas

20 mg/dia durante
2-4 semanas

15-30 mg/dia
durante
2-4 semanas

10 mg/dia durante
2-4 semanas

Tratamento
da esofagite de
refluxo erosiva

20-40 mg/dia
durante 4-8
semanas

20-40 mg/dia
durante 4-8
semanas

40 mg/dia durante
4-8 semanas

30 mg/dia durante
4-8 semanas

20 mg/dia durante
4-8 semanas

Profilaxia da
esofagite de refluxo

20 mg/dia

20 mg/dia

20 mg/dia

15-30 mg/dia

---

Erradicação de
Helicobacter pylori
associação
antibacterianos
(claritromicina ou
amoxicilina)

20 mg b.i.d.
durante 7 dias

20 mg b.i.d.
durante 7 dias

40 mg b.i.d.
durante 7 dias

30 mg b.i.d,
durante 7 dias

20 mg b.i.d.
durante 7 dias

Profilaxia de úlceras
em doentes de risco
com AINEs

20 mg/dia

20 mg/dia

20 mg/dia

15 mg/dia

---

20 mg/dia

20 mg/dia

20 mg/dia

15-30 mg/dia

---

Úlcera duodenal

20-40 mg/dia
durante
2-4 semanas

20-40 mg/dia
durante
2-4 semanas

40 mg/dia durante
2-4 semanas

30 mg/dia durante
2-4 semanas

20-40 mg/dia
durante
2-4 semanas

Úlcera gástrica

20-40 mg/dia
durante
4-8 semanas

20-40 mg/dia
durante
4-8 semanas

40 mg/dia durante
4-8 semanas

30 mg/dia durante
4-8 semanas

20-40 mg/dia
durante
4-8 semanas

Dose inicial
60 mg/dia

Dose inicial
40 mg/b.i.d.

Dose inicial
80 mg/dia

Dose inicial
60 mg/dia

Dose inicial
60 mg/dia

Doença
de Refluxo
Gastresofágico
(DRGE)

Helicobacter
pylori

AINEs

Profilaxia da úlcera de stress

Síndrome de Zollinger-Ellison
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INFECÇÃO POR HELICOBACTER PYLORI
Sabemos que a teoria “sem ácido, não há úlcera” só é válida se tivermos em conta a componente infecciosa de algumas patologias gastroduodenais. A identificação da
bactéria Helicobacter pylori (HP) foi determinante para o estudo destas doenças e conduziu a profundas alterações no
tratamento das mesmas. O HP é uma bactéria gram negativa que reside entre a camada mucosa e as células epiteliais superficiais do estômago. A capacidade de adaptação a
este meio ácido envolve mecanismos que pressupõem a presença de urease que ao produzir amónia origina neutralização do ácido e permite a sobrevivência da bactéria.

FIG 5

Helicobacter pylori

Processo inflamatório provocado pelo HP
(esquema adaptado)

FIG 7

Urease do Helicobacter pylori
(esquema adaptado)

Lesões causadas pelo Helicobacter pylori
(esquema adaptado)

FIG 8

A erradicação do HP em casos de dispepsia e DRGE é controversa, pois não se verifica alívio dos sintomas quando tal
procedimento farmacoterapêutico é adoptado. O objectivo
da erradicação é a total eliminação da bactéria à custa da associação IBP e antibióticos. Uma vez conseguida, a taxa de
reinfecção é diminuta e traz benefícios para o doente e para
a saúde pública. A associação de dois antibacterianos aumenta a taxa de cura e reduz a possibilidade de haver selecção de estirpes resistentes.

FIG 6

O mecanismo pelo qual o HP leva à lesão gástrica envolve
adesão às células epiteliais, produção de enzimas e citoquinas, alterações da resposta inflamatória que levam a uma
reacção imunitária humoral e celular, maior produção de
gastrina e alterações da secreção gástrica. O HP é respon-

sável pela maioria das úlceras gástricas e duodenais e por
gastrite crónica. Existe evidência que o HP aumenta o risco
de cancro gástrico e de linfoma gástrico TLAM (tecido linfóide associado a mucosas).
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TAB 5

Os principais antimicrobianos utilizados são a amoxicilina,
claritromicina, metronidazol e tetraciclina, associados aos
IBP em esquemas triplos. A escolha do tratamento depende
da prevalência local de resistências e deve aconselhar-se os
doentes a abolirem outros comportamentos que aumentam
o risco de úlcera ou dispepsia, como a toma de AINEs, tabaco ou stress.

Pensa-se que este risco está relacionado com o facto dos IBP
reduzirem em 60% a capacidade de absorção do cálcio, necessária para o metabolismo e equilíbrio ósseo.

::
CONCLUSÃO

ESQUEMAS RECOMENDADOS PARA ERRADICAÇÃO
DO HELICOBACTER PYLORI

IBP

Claritromicina + Amoxicilina

IBP

Claritromicina + Metronidazol

IBP

Amoxicilina + Metronidazol

INIBIDORES DA BOMBA DE PROTÕES E
CLOPIDOGREL
Foram emitidos alertas de farmacovigilância pela Agência
Europeia de Medicamentos (EMEA) e pelo Instituto Nacional
da Farmácia e do Medicamento (INFARMED) no sentido de
evitar o uso concomitante de IBP e clopidogrel.
Perante dados publicados recentemente, provenientes de
estudos clínicos, pensa-se haver uma redução do efeito antiagregante plaquetar e consequente aumento do risco de
eventos trombóticos, devido à redução da biotransformação do clopidogrel em metabolito activo pelo citocromo
P450.
Estes dados parecem ser mais robustos para o omeprazol
do que para os outros IBP, no entanto, deve-se considerar
que podem existir outros mecanismos explicativos desta interacção e que tal pode suceder com outros fármacos desta
classe.
Assim, recomenda-se aos clínicos, uma avaliação da relação
benefício/risco da toma de IBP em doentes medicados com
clopidogrel.

INIBIDORES DA BOMBA DE PROTÕES
E RISCO DE FRACTURAS
Os investigadores do Kaiser Permanent Center for Health,
analisaram 33 752 indivíduos que estavam a tomar anti-ulcerosos e verificaram que no grupo dos que tomavam IBP há
mais de dois anos, havia um maior risco de fractura na anca.
Por outro lado, no grupo dos doentes que tomavam os inibidores dos receptores da histamina H2, esse risco era menor.
O estudo revelou também, que o risco aumentava de acordo
com o número de comprimidos que os doentes tomavam por
dia, ou seja, risco de 12% se menos de um comprimido por
dia, 30% de risco de fractura se tomavam um comprimido e
41% de risco se mais do que um comprimido por dia.

A introdução na década de setenta dos inibidores dos receptores da histamina H2, mais concretamente da cimetidina, revolucionou o tratamento das doenças ulcerosas
gastroduodenais e em geral nas doenças relacionadas com
a produção de ácido. A ranitidina, outro antagonista dos receptores H2, com efeito mais prolongado e apresentando
um perfil de interacções medicamentosas mais favorável, foi
introduzido mais tarde, sendo ainda, extremamente utilizada
actualmente, uma vez que possui associado ao seu efeito
terapêutico uma excelente relação custo/benefício.
Com a aparição dos IBP, consegue-se inibir de uma forma
mais eficaz e pronunciada a secreção gástrica das células parietais, independentemente do estímulo responsável pela hiperprodução de ácido clorídrico, bloqueando a bomba
adenosina trifosfato hidrogénio/potássio (ATPase). Com este
grupo de fármacos conseguimos uma maior eficácia com
menor incidência de efeitos adversos.
Mesmo na população pediátrica, os estudos sobre a utilização de IBP para o tratamento de patologias relacionadas
com secreção gástrica e erradicação de Helicobacter pylori,
sugerem que são fármacos seguros e eficazes a curto prazo.
O uso prolongado dos IBP poderá condicionar um aumento
moderado da gastrinémia. Antes de se iniciar o tratamento
deve excluir-se a presença de neoplasia gástrica.
A escolha entre as várias opções disponíveis de IBP deverá ter
em conta, não só o custo, mas também o perfil farmacocinético do fármaco, o seu potencial de interacções, as formas farmacêuticas disponíveis, as indicações terapêuticas
aprovadas, a necessidade de ajuste posológico nas insuficiências hepáticas e renais, entre muitos outros aspectos.
Poder-se-ia resumir, dizendo que os IBP são a mais poderosa
arma disponível para suprimir a secreção gástrica, no entanto, só deverão tomar estes fármacos doentes que possam beneficiar das vantagens terapêuticas dos mesmos e
aos quais deve ser prescrita a dose mínima eficaz.

Cadernos Otorrinolaringologia . CLÍNICA, INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 8

BIBLIOGRAFIA
1. Suerbaum S et al. N Engl J Med, 2002; 347: 1175-86.
2. Smith-Scott C - Upper Gastrointestinal Disorders. Em: Koda-Kimble M, Young L, eds, Applied Therapeutics. The Clinical Use of
Drugs, 7th ed., Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2001.
3. Berardi R. Peptic Ulcer Disease. Em: Dipiro J et al, eds, Pharmacotherapy. A Pathophysiologic Approach, 5th ed., New York, McGraw-Hill, 2002.
4. Robinson M et al. Clinical Pharmacology of Proton Pump Inhibitors. What the Practising Physician needs to know. Drugs
2003; 63:2739-2754.
5. Gisbert J, Calvet X, et al. Grupo Conferencia Española de Consenso sobre Helicobacter pylori. Recomendaciones de la II Conferencia
Española
de
Consenso.
Med
Clin(Barc)
2005;125(8):301-16.
6. Stedman C et al. Review article: Comparison of the Pharmacokinetics, Acid Suppression and Efficacy of Proton Pump Inhibitors.
Aliment Pharmacol Ther, Oxford, v.14, p.963-978, 2000.
7. Pinho R, Romãozinho JM. Profilaxia de Úlceras de Stress numa
Unidade de Cuidados Intensivos - Estado da Arte. J Port Gastrenterol 2008;15:204-212.
8. Resumo das Características dos Medicamentos dos Inibidores da
Bomba de Protões Disponíveis em Portugal. 2009 INFARMED.
9. Goodman & Gilman´s. The Parmacological Basis of Therapeutics.11th Ed. 2006.
10. Russell J, Harris N. Pathology and Therapeutics for Pharmacists.
3th edition. Pharmaceutical Press, 2000.

