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     Introdução 

  Mecanismo de Ação:  

 Pantoprazol é um inibidor da bomba de prótons, isto é, promove inibição específica e dose-

dependente da enzima gástrica H+K+ATPas, responsável pela secreção de ácido clorídrico pelas 

células parietais do estômago. Sua substância ativa é um benzimidazol substituído que, após absorção, 

se acumula no compartimento ácido das células parietais. É então convertido em sua forma ativa, uma 

sulfonamida cíclica, que se liga à H+K+ATPase (bomba protônica), causando uma potente e 

prolongada supressão da secreção ácida basal e estimulada. Tal como os outros inibidores da bomba 

de prótons e inibidores do receptor H2, pantoprazol causa uma redução da acidez no estômago e, 

desse modo, um aumento da gastrina proporcional à redução da acidez. O aumento de gastrina é 

reversível. Pantoprazol não atua nos receptores de histamina, de acetilcolina ou de gastrina, mas na 

 

 

 



 

 

etapa final da secreção ácida, independentemente do seu estímulo. A organoespecificidade e a 

seletividade de pantoprazol decorrem do fato de somente exercer plenamente sua ação em meio 

ácido (pH<3), mantendo-se praticamente inativo em valores de pH mais elevados. 

Consequentemente, seus completos efeitos farmacológicos e terapêuticos somente podem ser 

alcançados nas células parietais secretoras de ácido. Por meio de um mecanismo de “feedback”, esse 

efeito diminui à medida que a secreção ácida é inibida.  

 
 

     Indicações 

 •Alívio dos sintomas por problemas no estômago e no início do intestino (problemas 

gastrintestinais) que dependem da secreção do ácido produzido pelo estômago. 

 •Gastrites (inflamação do estômago) ou gastroduodenites (inflamação do estômago e 

do início do intestino) agudas ou crônicas e dispepsias não-ulcerosas (dor ou desconforto na 

região do estômago que não está relacionada com a presença de úlceras). 

 •Tratamento da doença por refluxo gastroesofágico sem esofagite (doença causada 

pela volta do conteúdo do estômago para o esôfago sem causar lesão no esôfago), das 

esofagites leves (inflamação leve no esôfago) e na manutenção de pacientes com esofagite 

de refluxo cicatrizada, prevenindo as recidivas, em adultos. 

 •Prevenção das lesões agudas que ocorrem no revestimento do estômago e do início 

do intestino, induzidas por medicamentos como os anti-inflamatórios não-hormonais. 

  

 

     Contraindicações 

 O pantoprazol não deve ser usado em casos de hipersensibilidade à substância, ou a 

benzimidazóis substituídos. Assim como outros IBPs, pantoprazol não deve ser coadministrado com 

atazanavir (ver Interações medicamentosas). Em terapia combinada para erradicação do Helicobacter 

pylori, pantoprazol  não deve ser administrado a pacientes com disfunção hepática ou renal moderada 

a grave, uma vez que não existe experiência clínica sobre a eficácia e a segurança da terapia 

combinada nesses pacientes. 



 

 

     Interações Medicamentosas 

 Pantoprazol pode alterar a absorção de medicamentos cuja biodisponibilidade 

dependa do pH do suco gástrico, como por exemplo o cetoconazol. Isto se aplica também a 

medicamentos ingeridos pouco antes de pantoprazol. Demonstrou-se que a coadministração 

de atazanavir 300 mg e ritonavir 100 mg com omeprazol (40 mg uma vez ao dia) ou atazanavir 

400 mg com lanzoprazol (dose única de 60 mg) a voluntários sadios resulta em redução 

substancial na biodisponibilidade de atazanavir. A absorção de atazanavir depende do pH. 

Portanto, os IBPs, incluindo o pantoprazol, não devem ser coadministrados com atazanavir 

(vide Contraindicações). Pantoprazol é extensamente metabolizado no fígado por meio do 

sistema enzimático do citocromo P450 (CYP2C19 e CYP3A4). Inicialmente sofre desmetilação 

e oxidação a sulfonas pelas subenzimas CYP2C19 e CYP3A4 do citocromo P 450 (fase I do 

metabolismo). Como consequência da baixa afinidade do pantoprazol e de seus metabólitos 

hidroxipantoprazol e hidroxipantoprazolsulfona pelas enzimas do citocromo P 450, seu 

potencial de interação na fase I é limitado, o que permite que a droga saia rapidamente do 

retículo endoplasmático e seja subsequentemente transferida para o citoplasma para ser 

conjugada com sulfato na fase II do metabolismo. Esta baixa afinidade resulta em 

predominância do metabolismo no sistema de conjugação (fase II) que, ao contrário do 

sistema P 450, não é saturável e consequentemente não interativo. Esta etapa independe do 

sistema enzimático citocromo P 450. Em princípio, não se pode excluir a interação entre 

pantoprazol e outras substâncias metabolizadas pelas mesmas enzimas. Entretanto, não se 

observou nenhuma interação clinicamente significativa nos estudos específicos com um 

grande número de medicamentos ou compostos, como carbamazepina, cafeína, diazepam, 

diclofenaco, digoxina, etanol, glibenclamida, metoprolol, naproxeno, nifedipina, fenitoína, 

piroxicam, teofilina e contraceptivos orais. Não existe interação na administração 

concomitante de antiácidos; a ingestão de antiácidos não interfere na absorção do 

pantoprazol. Nos estudos sobre interações medicamentosas conduzidos até o momento, em 

que se analisaram os substratos de todas as famílias do citocromo P450 envolvidas no 

metabolismo de drogas no homem, verificou-se que pantoprazol não afeta a farmacocinética 



 

 

ou a farmacodinâmica de carbamazepina, cafeína, diazepam, diclofenaco, digoxina, etanol, 

glibenclamida, metoprolol, naproxeno, nifedipina, fenitoína, piroxicam, teofilina e 

contraceptivos orais. Pantoprazol não aumenta a excreção urinária dos marcadores de 

indução ácido D-glucarídico e 6 βhidroxicortisol. Da mesma forma, as drogas investigadas não 

influenciaram a farmacocinética do pantoprazol. Embora não se tenho observado em estudos 

clínicos farmacocinéticos nenhuma interação durante a administração concomitante com 

femprocumona ou com varfarina, há relatos do período pós-comercialização sobre alguns 

casos isolados de alterações no INR (tempo de protrombina do paciente/média normal do 

tempo de protrombina)ISI nessas situações. Consequentemente, recomenda-se em pacientes 

tratados com anticoagulantes cumarínicos a monitoraçãos do tempo de protrombina/INR 

após o início e o término ou durante o uso irregular de pantoprazol. Estudos de interação 

farmacocinética em humanos com administração de pantoprazol sódico simultaneamente 

com os antibióticos claritromicina, metronidazol ou amoxicilina não revelaram nenhuma 

interação clinicamente significativa. Assim como com outros inibidores da bomba de próton, 

o uso concomitante do medicamento pantoprazol com metotrexato (principalmente em 

doses altas) pode elevar e prolongar os níveis séricos desse fármaco e/ou de seu metabólito 

hidroximetotrexato, causando eventual toxicidade. Interferência em exames de laboratório: 

Em alguns poucos casos isolados detectaram-se alterações no tempo de coagulação durante 

o uso de pantoprazol. Portanto, recomenda-se em pacientes tratados com anticoagulantes 

cumarínicos a monitoração do tempo de coagulação após o início e o final ou durante o 

tratamento com pantoprazol. 

 

 

     Reações Adversas 

 Aproximadamente 5% dos pacientes apresentam reações adversas com a substância. 

Os efeitos mais comuns são diarreia e cefaleia, que ocorrem em menos de 1% dos pacientes. 

Podem ocorrer as seguintes reações adversas com o uso do produto:  



 

 

 Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes): Distúrbios do sono, 

cefaleia, boca seca, diarreia, náusea/vômito, inchaço e distensão abdominal, dor e 

desconforto abdominal, constipação, aumento nos níveis de enzimas hepáticas 

(transaminases, γ-GT), vertigem, reações alérgicas como prurido, exantema, rash e erupções, 

astenia, fadiga e mal estar.  

 Reações raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes): agranulocitose, 

hipersensibilidade (incluindo reações e choque anafiláctico), hiperlipidemias e aumento nos 

níveis de triglicerídios e colesterol, alterações de peso, depressão (e agravamento), distúrbios 

de paladar, distúrbios visuais (visão turva), aumento nos níveis de bilirrubina, urticária, 

angioedema, artralgia, mialgia, ginecomastia, elevação da temperatura corporal, edema 

periférico.  

 Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes): leucopenia, 

trombocitopenia, pancitopenia, desorientação (e agravamento). Reações de frequência 

desconhecida: hiponatremia; hipomagnesinemia; alucinação, confusão (especialmente em 

pacientes predispostos, bem como agravamento em pacientes cujos sintomas são pré-

existentes), dano hepatocelular grave levando a icterícia com ou sem insuficiência hepática, 

nefrite intersticial, reações dermatológicas graves como síndrome de Stevens Johnson, 

eritema multiforme, síndrome de Lyell, fotossensibilidade.  

  

 

     Precauções 

 Antes de iniciar o tratamento, é necessário excluir a possibilidade de haver úlcera 

gástrica maligna ou doenças malignas do esôfago, já que o tratamento com pantoprazol pode 

aliviar os sintomas e retardar o diagnóstico. 

 Caso os sintomas persistam apesar de tratamento adequado, informe o médico para 

providenciar investigações adicionais. 

 Em terapia de longo prazo, especialmente quando o tratamento exceder um ano, 

recomenda-se acompanhamento médico regular. 



 

 

 Como todos os inibidores de bomba de próton, o pantoprazol pode aumentar a 

contagem de bactérias normalmente presentes no trato gastrointestinal superior. O 

tratamento com esta substância pode levar a um leve aumento do risco de infecções 

gastrointestinais causadas por bactérias como Salmonella, Campylobacter e C. difficile.  

 O tratamento com os inibidores de bomba de próton pode estar associado a um risco 

aumentado de fraturas relacionadas à osteoporose do quadril, punho ou coluna vertebral. O 

risco de fratura foi maior nos pacientes que receberam altas doses, definidas como doses 

múltiplas diárias, e terapia de longo prazo com IBP (um ano ou mais). 

 Pacientes idosos  

 O pantoprazol pode ser utilizado por pessoas com mais de 65 anos, porém a dose de 

40 mg ao dia não deve ser excedida. 

 Pacientes com insuficiência hepática  

 Em pacientes com problemas graves do fígado (insuficiência hepática grave), 

pantoprazol deve ser administrado somente com acompanhamento regular do seu médico e 

a dose de 20 mg ao dia não deve ser excedida. 

 Pacientes com insuficiência renal  

 Em pacientes com insuficiência renal, pantoprazol deve ser administrado somente 

com acompanhamento do seu médico e a dose diária de 40 mg não deve ser excedida. 

 Alteração na capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas 

 Reações adversas como tontura e distúrbios visuais podem ocorrer. 

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

 
 
 

     Concentração Recomendada 

 40mg diários administrados em uma tomada única. Em casos rebeldes ou refratários, 

pode-se aumentar a dose (8mg/dia). 
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