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     Introdução 

 Pantoprazol Pellets 15% (sódico sesqui-hidratado) é indicado no tratamento das 

lesões gastrointestinais leves. Alívio dos sintomas gastrointestinais que dependam da 

secreção ácido-gástrica. Gastrites ou gastroduodenites agudas ou crônicas e dispepsias não 

ulcerosas. Tratamento das esofagites leves e na manutenção de pacientes com esofagite de 

refluxo cicatrizada, prevenindo as recidivas. Profilaxia das lesões agudas da mucosa 

gastroduodenal induzidas por medicamentos como os anti-inflamatórios não hormonais. 

O Pantoprazol Pellets 15% de  é indicado no tratamento da úlcera péptica duodenal, úlcera 

péptica gástrica e das esofagites de refluxo moderada ou severa. 

Antiulceroso/Inibidor da bomba de prótons 

 
 



 

 

Para erradicação do Helicobacter pylori, com a finalidade de redução da taxa de 

recorrência de úlcera gástrica ou duodenal causadas por este micro-organismo. 

 

 

     Propriedades 

Este medicamento reduz a acidez estomacal, aliviando os sintomas causados por essa 

acidez em casos de gastrites ou gastroduodenites agudas ou crônicas, dispepsia não ulcerosa 

e doença por refluxo gastroesofágico.  

Pantoprazol previne as lesões gastroduodenais induzidas por medicamentos, com 

rápido alívio dos sintomas para a maioria dos pacientes.  

É um medicamento classificado como “inibidor de bomba de prótons” (IBP), isto é, 

inibe uma estrutura localizada dentro de células específicas do estômago (as células parietais) 

responsáveis pela produção de ácido clorídrico. Por meio de um mecanismo de autoinibição, 

o seu efeito diminui à medida que a secreção ácida é inibida. O início de sua ação se dá logo 

após a administração da primeira dose e o efeito máximo é cumulativo, ocorrendo dentro de 

três dias. Após a interrupção da medicação, a produção normal de ácido é restabelecida 

dentro de três dias. 

 

 

     Indicações 

 • É indicado no caso de úlcera gástrica, úlcera duodenal, esofagite por refluxo, gastrite 

erosiva, síndrome de Zollinger-Ellison. 

 
  

     Contraindicações 

Assim como outros medicamentos da mesma classe, Pantoprazol Pellets 15% não 

deve ser administrado ao mesmo tempo com atazanavir (medicamento usado no tratamento 

da infecção por HIV).  



 

 

Este medicamento é contraindicado para menores de 5 anos de idade. 

Gravidez e amamentação: a experiência clínica em gestantes é muito limitada, assim, 

este medicamento não deve ser administrado durante a amamentação, exceto sob 

orientação médica. A excreção de pantoprazol no leite materno tem sido observada. 

 

 

     Reações Adversas 

Podem ocorrer algumas reações adversas como tontura e distúrbios visuais podem 

ocorrer. Se afetado, o paciente não deve dirigir nem operar máquinas. 

A tolerância Pantoprazol pellets 15% é muito boa. Foram informados alguns efeitos 

secundários de intensidade leve e de caráter reversível, como cefaleia, diarreia, edema, febre, 

visão turva, flatulência, náuseas, exantema cutâneo e prurido.  

 
 

     Concentração Recomendada 

A concentração recomendada é de 40mg diários administrados em uma tomada única.  

A duração média do tratamento respeita os períodos clássicos para essas afecções; 2 

a 4 semanas para a úlcera duodenal e 4 a 8 semanas para a úlcera gástrica. Em casos rebeldes 

ou refratários, pode-se aumentar a dose (8mg/dia) e prolongar a duração do tratamento 

realizando um estrito controle endoscópico das lesões. 
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