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INTRODUÇÃO: Os Inibidores da Bomba de Prótons (IBPs) foram introduzidos no final da década
de 1980 e, nos dias de hoje, estão entre os fármacos mais prescritos do mundo inteiro. O omeprazol
tem como função principal inibir a secreção ácida do estômago e é receitado para alívio rápido de
dores e problemas gástricos. (KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 2014). Atualmente é comum ser
prescrito na Atenção Básica brasileira, portanto, a maioria pode ter acesso a esse medicamento. A
Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamenta o omeprazol como item de venda sob
prescrição (LIMA et al., 2017). Em nosso país, o uso irracional dos IBPs por automedicação ainda é
uma grande problemática, a desinformação de alguns dos profissionais da saúde sobre os potenciais
problemas relacionados ao uso indiscriminado desses medicamentos por tempo contínuo é um ponto
negativo (LIMA; NETO FILHO, 2014). Por vários fatores, acabar com a automedicação é algo
surreal, apesar disso, é possível minimizá-la, construindo uma relação entre o profissional e o paciente
de modo a garantir a devida atenção, promovendo bem estar e qualidade de vida (SOUSA; SILVA;
NETO, 2008). Os idosos, por exemplo, são vulneráveis ao uso crônico de IBPs, devido à polifarmácia
e piores condições de saúde (ROZENFELD, 2003). Portanto, o profissional farmacêutico é de suma
importância, podendo acompanhar a farmacoterapia do paciente, seguido de uma dispensação
farmacêutica adequada, informando sobre os riscos que o uso prolongado que o medicamento pode
trazer (FERNANDES, CEMBRANELLI, 2015). Tendo em vista esse panorama, o objetivo da
pesquisa foi avaliar o perfil de pacientes, riscos, benefícios e importância da atenção farmacêutica em
pacientes que fazem uso do medicamento omeprazol através do material bibliográfico encontrado.
MATERIAL E MÉTODOS: Para a realização da pesquisa bibliográfica foram usadas as seguintes
palavras-chave: “omeprazol”, “inibidores da bomba de prótons”, “uso irracional de medicamentos” e
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“atenção farmacêutica”, no banco de dados Scielo e Google Acadêmico. Entre os resultados obtidos,
tendo como critérios de exclusão a análise, leitura e atualidade, foram selecionados sete trabalhos
publicados, os quais variam de 2014 a 2020 e possuem compatibilidade com o tema proposto.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: De acordo com a maioria das obras analisadas, há um consenso
de que o IBPs, com enfoque no medicamento omeprazol, pode ser prescrito de maneira eficaz e
segura, porém, existem consequências negativas se utilizado sem real necessidade e com uso
contínuo. O uso crônico de omeprazol pode estar relacionado a alterações proliferativas da mucosa
estomacal (devido a mudança de pH), proliferação de células e tumores carcinoides, fraturas ósseas,
anemia, desnutrição, pneumonia e infecções entéricas (devido à má absorção de vitaminas essenciais,
como, ferro, magnésio, B12 e cálcio) (COSTA e DAMASCENA, 2020; HIPÓLITO et al., 2016;
LIMA; NETO FILHO, 2014; LIMA et al., 2019; PIMENTA et al., 2016; SCHMIDT, 2018). No
estudo de Schmidt (2018), verificou-se que 30% dos pacientes fazem uso de IBPs por tomarem outros
medicamentos associados, e por isso relatam tomar o omeprazol para não “doer” o estômago, como
uma prevenção. Alguns autores analisaram o perfil dos pacientes usuários de IBPs e notaram a
incidência maior na população idosa. Essas complicações se tornam perigosas para pacientes de idade
avançada, e com a polifarmácia, presente no dia a dia da maioria dos pacientes idosos, os possíveis
riscos com interação entre os medicamentos aumentam (HIPÓLITO et al., 2016; LIMA et al.,2019;
PIMENTA et al., 2016). Com esse cenário, se enfatiza a importância do profissional farmacêutico no
combate do uso irracional de medicamentos, na orientação, na prescrição e na importância da atenção
farmacêutica (HIPÓLITO et al., 2016; MIRANDA, 2015; SCHMIDT, 2018). O bulário eletrônico da
ANVISA orienta que o omeprazol pode ser usado em pacientes acima de 60 anos de idade, desde que
observadas às contraindicações, precauções, interações medicamentosas e reações adversas deste
medicamento (ANVISA, 2016). CONCLUSÃO: A partir dos resultados das pesquisas selecionadas,
demonstrou-se uma alta taxa de uso inadequado de omeprazol, cujo tempo de uso nos pacientes,
principalmente idosos, se mostrou prolongado o que é, de acordo com estudos, um risco para a saúde
e bem estar. A atenção e cuidado farmacêutico está vinculado a causa do uso irracional desse
medicamento, especialmente por ser um medicamento de fácil acesso, ocasionando a automedicação
desnecessária. Deve ser dada importância aos idosos, o grupo social com maior uso, conforme os
autores, além de ser a faixa etária em crescimento no nosso país. Cabe aos profissionais de saúde a
tarefa de conscientizar a população sobre possíveis riscos do uso contínuo, perigos da automedicação
e riscos de reações adversas e interações medicamentosas.
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