COMUNICADO DE IMPRENSA
Inibidores da Bomba de Protões (IBP)

CAMPANHA VISA ALERTAR PARA OS RISCOS
DOS MEDICAMENTOS PARA A ACIDEZ DO ESTÔMAGO
O Infarmed inicia hoje uma campanha de informação ao utente e aos profissionais de
saúde para incentivar a uso racional de medicamentos para a acidez do estômago.
Os inibidores da bomba de protões, a classe de medicamentos que contem omeprazol,
lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, dexlansoprazol e esomeprazol, têm registado um
acréscimo de utilização de 30% nos últimos cinco anos, para um total de sete milhões
de embalagens. Parte deste crescimento pode estar associado ao uso de situações
clínicas desadequadas ou à utilização por um período demasiado longo.
Através desta campanha, no site e nas redes sociais, o Infarmed vem esclarecer os
doentes sobre a forma como estes medicamentos devem ser utilizados: em que
situações,

por

quanto

tempo,

quais

as

alternativas

e

cuidados

a

ter.

Estes

medicamentos não são isentos de riscos, como as interações com outros medicamentos,
a ocorrência de erupções cutâneas, podendo ainda mascarar os sintomas de outras
doenças.
O seu uso não deve ser prolongado para além dos 14 dias nos casos agudos, existindo
alternativas também de venda livre, como os antiácidos, que podem ser equacionadas.
A mudança de estilos de vida também ajuda a atenuar os sintomas. O uso prolongado
pode ainda estar associado ao aumento ligeiro do risco de fraturas da anca.
Todas as dúvidas devem ser esclarecidas com os profissionais de saúde, que podem
ajudar a interromper o tratamento caso deixe de ser necessário. Na informação que vai
ser disponibilizada ao doente são explicados todos estes passos.
Do lado do profissional de saúde, haverá também uma intervenção do Infarmed, através
da divulgação de mais uma recomendação terapêutica, com informação atualizada sobre
as situações em que devem ser utilizados estes medicamentos, as dosagens e as
alternativas disponíveis.
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