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Os inibidores da bomba de prótons são pré drogas que uma vez protonadas no canalículo 

secretor da célula parietal se ligam a uma cisteína da ATPase K ativada inibindo a secreção de 

ácido clorídrico. 

Este grupo de medicamentos está entre os mais utilizados no mundo. Em 2006, nos EUA, dois 

IBPs estavam entre os cinco medicamentos mais vendidos, correspondendo a um gasto anual 

superior a US$10 bilhões1. 

A principal via metabólica dos inibidores da bomba de prótons é a hepática, através do 

citocromo P450 (CYP450). Dois são os principais, CYP450 2C19 e CYP450 3A4. Embora ambos 

exibam polimorfismo genético que potencialmente pode interferir na ação inibidora ácida, é 

o polimorfismo do 2C19 o mais importante. Existem fundamentalmente três genótipos em 

relação ao citocromo 2C19: 

 

1- Metabolizadores rápidos homozigotos 

2- Metabolizadores rápidos heterozigoto 

3- Metabolizadores lentos  

Enquanto nos metabolizadores rápidos o nível do IBP cai rapidamente, correndo-se o risco de 

insucesso terapêutico, nos lentos o nível se mantém elevado por tempo maior, assegurando a 

eficácia terapêutica mas, por outro lado, aumentando a possibilidade de interação com 

medicamentos que compartilham a mesma via metabólica como diazepínicos, varfarina, 

fenitoina e teofilina. Embora esta interferência possa ocorrer, ela é extremamente rara; Labenz 

e col,2 em publicação de 2003, revendo as notificações ao FDA mostrou que a interação com 

os antagonistas da vit. K ocorreu com o omeprazol em 0,09/1 milhão de embalagens e, em 

relação ao lansoprazol e pantoprazol em 0,11/1 milhão de embalagens. Com a fenitoina e  

benzodiazepínicos foi relatada em menos de 10 pacientes2.  

A preocupação maior em relação a interação medicamentosa se refere ao clopidogrel, em 

razão a sua associação frequente com aspirina nos pacientes de risco para isquemia 



coronariana e naqueles que necessitaram a colocação de stents. A esse respeito o FDA em 

sua última atualização em novembro de 2012 estabelece ¨Evite o uso concomitante de 

clopidogrel com omeprazol e esomeprazol¨. Esta advertência se deve ao fato de que aqueles 

IBP podem competir com o clopidogrel, interferindo na sua ação anticoagulante.    

É evidente que em razão da sua potente ação anti-secretora os IBPs poderiam interferir na 

eficácia de medicamentos cuja absorção é pH dependente, como cetoconazol, cuja absorção 

em meio alcalino é comprometida, interferindo na intensidade da ação anti fúngica. Por outro 

lado, a digoxina cuja a absorção aumenta em meio alcalino, poderia levar ao risco de 

intoxicação digitálica. Esses riscos potenciais devem ser cuidadosamente monitorizados pelo 

médico. No entanto, até a presente data tenho conhecimento de uma única observação 

relatando intoxicação digitálica em um paciente utilizando omeprazol3. 

O que esperamos como uso prolongado dos IBPs? A resposta evidente é supressão ácida 

prolongada em cuja decorrência teremos hipergastrinemia. A hipergastrinemia é responsável 

por hiperplasia das células enterocromafins símile (ECL) e risco de carcinoide (ao meu 

conhecimento até o momento nenhum caso relatado) e, como descrito em 2006 por 

Merchant e col., a ocorrência de pequenos tumores no duodeno, tamanho variável de 2mm a 

5mm.. Esses tumores são conhecidos como Síndrome de Merchant4, não provocam sintomas 

e não levam a metástases. 

A hipocloridria persistente nos indivíduos não infectados pelo Helicobacter pylori (Hp) 

favorece o crescimento bacteriano no estômago, e consequente aumento de radicais 

oxidativos e compostos nitrosos com risco potencial de adenocarcinoma. Nos indivíduos 

infectados pelo Hp, a bactéria migra para o corpo provocando uma gastrite superficial 

crônica ativa que pode evoluir para gastrite atrófica (GA), metaplasia intestina (MI)l, displasia 

(D) e câncer, a famosa cascata de Pelao Correa.  

O risco de adenocarcinoma gástrico nos pacientes que utilizam por mais que dois anos IBPs 

tem sido relatado nos últimos anos em Hong Kong, China e Coréia. Cheung e col5 em 2017 

em estudo populacional em Hong Kong mostraram que o risco de Ca gástrico era duas vezes 

maior nos usuários de IBP do que naqueles que utilizavam bloqueadores dos receptores da 

histamina (Bl H2). Esta observação causou um grande impacto na Família Gastroenterológica 

mundial. Algumas considerações merecem ser feitas em relação a observação de Cheung e 

col.: 

1- O estudo foi em população de alto risco para adenocarcinoma gástrico. 



2- O grupo controle representado por usuários de BlH2 era 9,4 anos mais jovem que o grupo 

IBP (idade média 64,1 anos).  

3- Não sabemos como se encontrava a mucosa gástrica nos indivíduos quando da inclusão no 

estudo; qual seria a intensidade da GA? Da MI? Qual porcentagem já apresentava displasia?   

4- Os antecedentes familiares (presença de Ca em parentes de 1º grau) e dietéticos (em 

particular ingestão diária de sal; sabemos que o shoyu é um tempero frequentemente 

utilizado no oriente, cuja concentração de sal é bastante elevada, em torno de 30%) são 

desconhecidos. Qual a porcentagem de tabagistas (cigarro é um fator de risco importante 

para o Ca gástrico)? 

Embora as considerações sejam válidas, outros estudos populacionais confirmaram que o uso 

prolongado de IBP constitui um fator de risco para o adenocarcinoma gástrico nas 

populações orientais6-8. Por outro lado, no ocidente isto não parece ser importante como 

demonstra o estudo populacional de Schneider e col.9 e o estudo pioneiro de Klinkenberg-

Knol e col.10 em pacientes com DRGE resistente que receberam omeprazol por período médio 

de 6,5 anos (1,4-11,2 anos) em dose > 20 mg. A idade média dos pacientes quando da 

inclusão no estudo foi de 63 anos e, 36% tinham idade superior a 70 anos, portanto faixas 

etárias de maior risco para Ca gástrico. Nesta observação a MI foi rara durante todo o 

período de observação e nenhum caso de displasia foi obsevado. 

Em resumo, nas populações de alto risco para o Ca gástrico o uso prolongado de IBP é 

um fator de risco para o adenocarcinoma gástrico. 

No Quadro 1 apresentamos outros riscos potenciais relacionados ao uso prolongado de IBP, 

que discutiremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1 

,  

 

Infecções entéricas têm sido relacionadas ao uso dos IBPs, não só, mas particularmente por 

Clostridium difficile. Leonard e col. em revisão sistemática encontraram 12 estudos (n=2948) 

confirmando o risco para a infecção pelo Clostridium difficile (OR=1,96). Em relação a outros 

agentes patogênicos, entre os quais Salmonella e Campylobacter (n=1280) o risco foi ainda 

maior (OR=3,33)11. Inúmeras meta-análises confirmaram o risco de infecção pelo 

Clostridium, entre as quais a de Kwok e col.12 incluindo 42 estudos (n > 313000) observando 

que no caso de infecção inicial pelo Clostridium difficile o OR=1,7, aumentando o risco 

naqueles pacientes que já haviam tido a infecção (OR=2,5). Em razão da confirmação em 

vários estudos do risco de infecção pelo Clostridium difficile com o uso dos IBPs, o FDA 

solicitou a inclusão nas bulas dos IBPs de uma advertência sobre esta eventualidade. 

O risco de pneumonia comunitária relacionada com o uso de IBP apresenta resultados 

conflitantes na literatura. Na meta-análise de Eon e col.13 incluindo 31 estudos, o risco foi de 

27%.; no entanto Filion e col.14, em estudo bastante interessante no qual 2,3% de 4.238.504 

novos usuários de anti-inflamatórios não esteroides iniciaram o uso de IBP (em torno de 

97.485), não confirmaram o risco de pneumonia comunitária (OR ajustado= 1,05). 

A supressão ácida em pacientes com cirrose avançada está associada ao maior risco de 

peritonite bacteriana espontânea (PBE). Na experiência de Goel e col.15 o risco é maior 

quando o uso se iniciou 7 dias antes da hospitalização. Algumas meta-análises confirmam o 



risco. No entanto, estudo realizado em 23 hospitais da Argentina não encontrou relação entre 

o uso de IBP e PBE16. 

Nefrite intersticial aguda relacionada ao uso de medicamentos, quando diagnosticada na fase 

inicial, permite recuperação total da função renal com a retirada do medicamento por ela 

responsável. A primeira observação relacionada a nefrite intersticial aguda com o uso de IBP 

foi no município de Auckland na Nova Zelândia, uma incidência de 8/100 mil habitantes17. 

Estudo populacional incluindo 600 mil indivíduos mostrou que o risco é duas vezes maior nos 

usuários de IBP18. 

A primeira observação sobre o risco de fratura da bacia em usuários de IBP foi de Yang e col. 

no Reino Unido19. Em estudo caso- controle incluindo 13556 casos pareados a 135.386 

controles, concluíram não só que o risco era significante mas aumentava com o tempo de 

utilização. Este estudo foi criticado em razão de não se ter levado em conta outros fatores de 

risco que não o IBP. Kaye20 e col., também no Reino Unido realizaram um estudo controle 

em duas fases como podemos ver no Quadro 2. 

 

Quadro2 

 

 

Esses estudo dividido em duas fases, na primeira incluindo todos os pacientes com fratura na 

bacia e, na segunda somente os que apresentavam como fator de risco o uso de IBP, não 

encontrou relação entre o risco de fratura da bacia e o uso de IBP. 



Discute-se muito se os IBPs em razão de seu potente efeito anti-secretor poderia interferir na 

absorção de sais minerais e vitaminas  como Fe, Ca , Mg e Vit. B12.Quanto a absorção do Fe e 

possível anemia decorrente, ela pode ocorrer, mas em geral é discreta sem impacto clico. As 

evidências quanto ao comprometimento da absorção do Ca e osteoporose são conflitantes, 

assim como em relação a absorção da vit. B1221. Em relação ao Mg, por mecanismo ainda 

desconhecido, o uso de IBP pode realmente comprometer sua absorção resultando em 

hipomagnesemia e suas consequências que pode inclusive levar a hospitalização do paciente. 

Em cerca de 25% dos pacientes o quadro não é revertido com a suplementação do Mg. A 

suspensão do IBP reverte a hipomagnesemia em cerca de 4 dias e, sua reintrodução após os 

mesmos 4 dias pode levar novamente a queda dos níveis de Mg22.  

A ocorrência de pólipos gástricos nos usuários crônicos de IBP vêm sido relatadas desde 

1992. SE localizam preferencialmente na parte alta do corpo gástrico. O tempo de uso para o 

aparecimento dos pólipos é superior a 1 ano, na experiência de Choudry e col., cerca de 32,5 

meses23. Os pólipos são na maioria hiperplásicos sendo muito raro a ocorrência de pólipo 

displásico.  

 

Por último, até que ponto poderiam os IBPs interferir na microbiota? 

O Quadro 3 resume as observações de Freedberg e col24 e as de Imhann e col.25 sobre este 

tema tão importante e atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro3 
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