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FOLHETO INFORMATIVO

Omeprazol Belmazol 20 mg Cápsulas gastrorresistentes

COMPOSIÇÃO
Cada cápsula gastrorresistente contém:
Omeprazol (DCI) - 20,0 mg
Excipientes: microgrânulos de sacarose e amido de milho , carboximetilcelulose sódico,
laurilsulfato de sódio, povidona, oleato de potássio, ácido oleico, hipromelose, copolímero de ácido
metacrilíco e acrilato de etilo, citrato de trietilo, dióxido de titânio (E171), talco.
A cápsula gastrorresistente de celulose está composta por:
Cabeça: hipromelose, carragenina, cloreto de potássio , dióxido de titânio(E171), azul brilhante
(E133), FD & C vermelho nº 40, água.
Corpo: carragenina, cloreto de potássio, dióxido de titânio (E171), amarelo-sol FCF, hipromelose,
água.
Tinta de impressão: shellac, etanol, álcool isopropílico, propilenoglicol (E1520), butanol, povidona,
hidróxido de sódio, dióxido de titânio (E171).

FORMA FARMACÊUTICA E RESPECTIVO CONTEÚDO
As cápsulas gastrorresistentes encontram-se acondicionadas em blisters Alu/Alu.
Embalagens de 14, 28 e 56 cápsulas gastrorresistentes contendo microgrânulos de omeprazol.
Cápsulas com cabeça azul e corpo laranja, marcadas com "O" na cabeça e com "20" no corpo. As
cápsulas contêm microgrânulos brancos a beges.

ACTIVIDADE
O omeprazol actua inibindo a bomba de hidrogeniões na célula parietal gástrica. Assim, reduz a
quantidade de ácido produzido pelo estômago.
Grupo farmacoterapêutico: 6.2.2.3 - Aparelho digestivo. Antiácidos e antiulcerosos. Modificadores
da secreção gástrica. Inibidores da bomba de protões

TITULAR E FABRICANTE
Titular:
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Daquimed - Comércio de Produtos Farmacêuticos, S.A.
Av. Associação Comercial e Industrial de Gondomar, nº. 330
Zona Industrial da Portelinha
4510-688 Fânzeres
Tel.: 22 936 37 61
Fax: 22 936 37 63

Fabricante:
Teva Pharma, S.L.U
Polígono Industrial Malpica c/C nº 4
E-50016 Zaragoza
Espanha

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS
- Úlcera duodenal.
- Úlcera gástrica.
- Úlceras gástricas e duodenais ou erosões associadas à toma de AINE.
- Erradicação do Helicobacter pylori na úlcera péptica.
- Esofagite de refluxo.
- Doença do refluxo gastro-esofágico sintomático.
- Dispepsia.
- Síndrome de Zollinger-Ellison.
- Doentes em risco de aspiração do conteúdo gástrico durante a anestesia geral/profilaxia
de aspiração ácida.

CONTRA-INDICAÇÕES
Hipersensibilidade conhecida ao omeprazol ou a qualquer dos componentes da formulação. Por isso
deverá avisar o seu médico se manifestou anteriormente reacções pouco usuais a outros
medicamentos.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO
O omeprazol foi-lhe receitado somente para a sua actual sintomatologia. Não tome este
medicamento para outras situações sem que o seu médico o tenha indicado. Recorde-se que este
medicamento foi receitado para si. Somente um médico pode receitá-lo. Não o dê a outra pessoa
ainda que os sintomas sejam similares.
Na presença de qualquer sintoma de alarme (p.ex. perda de peso significativa não intencional;
vómitos recorrentes, disfagia, hematemese ou melena) e quando se suspeita ou na presença de uma
úlcera gástrica, deve-se excluir a possibilidade de malignidade porque o tratamento pode aliviar os
sintomas atrasando o diagnóstico.
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INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS
Antes de começar o tratamento com omeprazol, deverá comunicar ao seu médico se se encontra a
tomar no momento outros medicamentos, incluindo os que não necessitam de receita médica.
A administração conjunta com omeprazol pode influir sobre o efeito de medicamentos para a
prevenção de ansiedade (diazepam, triazolam ou flurazepam), para a coagulação sanguínea
(varfarina), ou para a epilepsia (fenitoína); por esta razão pode ser necessário que o seu médico
reduza a dose.
O omeprazol pode inibir o metabolismo hepático do dissulfiram. Foram relatados alguns casos
isolados de rigidez muscular possivelmente relacionados.
Não existe evidência de interacção do omeprazol com cafeína, propranolol, teofilina, metoprolol,
lidocaína, quinidina, fenacetina, estradiol, amoxicilina, budesonide, diclofenac, metronidazol,
naproxeno, piroxicam, ou antiácidos. A absorção do omeprazol não é afectada pelo álcool.
Outros fármacos que podem ser afectados são hexabarbital, citalapram, imipramina e clomipramina.
Devido à diminuição da acidez intra-gástrica, a absorção do ketoconazol ou itraconazol poderá ser
reduzida durante o tratamento com omeprazol tal como é com outros inibidores da secreção ácida.
O tratamento simultâneo com omeprazol e digoxina em indivíduos saudáveis conduz a um aumento
de 10% na biodisponibilidade da digoxina como consequência do aumento do pH gástrico.
Há aumento das concentrações plasmáticas de omeprazol e claritromicina durante a administração
concomitante.
O omeprazol pode reduzir a absorção oral da vitamina B12.
Existem dados contraditórios sobre a interacção do omeprazol com a ciclosporina. Portanto os
níveis plasmáticos de ciclosporina devem ser monitorizados naqueles doentes tratados com
omeprazol.

ADVERTÊNCIAS
Efeitos em grávidas e lactentes
O uso do omeprazol durante a gravidez e lactação requer uma cuidadosa avaliação do benefíciorisco.
Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas
Não é provável que o omeprazol possa afectar a capacidade para conduzir veículos ou utilizar
máquinas.
Efeitos em idosos
As indicações e posologia são as mesmas que as recomendadas para adultos.
Efeitos em crianças
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A duração do tratamento deve ser geralmente de 4 a 8 semanas e não deve exceder as 12 semanas
devido à falta de dados no uso a longo prazo neste grupo etário.
O omeprazol não deve ser usado em bebés ou crianças com menos de 2 anos.

POSOLOGIA
Recomenda-se administrar Omeprazol Belmazol 20 mg cápsulas de manhã e devem ser engolidos
inteiros com líquido. O conteúdo da cápsula não deve ser mastigado nem esmagado.
Em doentes com dificuldade de engolir, a cápsula poderá ser aberta e o seu conteúdo engolido ou
suspendido num líquido levemente ácido, p.ex. sumo, iogurte. A suspensão deve ser ingerida dentro
de 30 minutos. Alternativamente estes doentes podem abrir a cápsula e engolir o conteúdo.
Úlcera duodenal
A posologia recomendada em doentes com uma úlcera duodenal activa é de Omeprazol Belmazol
20 mg uma vez ao dia. A resolução dos sintomas é rápida e na maioria dos doentes a cicatrização
ocorre em duas semanas. Nos doentes em que não houve cicatrização total após o tratamento inicial,
a cicatrização ocorre após um período de mais duas semanas de tratamento.
Em doentes com úlcera duodenal com má resposta à terapêutica recomenda-se Omeprazol Belmazol
20 mg, duas cápsulas diárias, e a cicatrização ocorre geralmente em 4 semanas.
Para prevenção de recidiva em doentes com a doença ulcerosa duodenal, a dose recomendada é de
10 mg, podendo ser aumentada para 20-40 mg dia.
Para as úlceras duodenais associadas à toma de AINE ver lesões gastroduodenais associadas à toma
de AINE.
Para a erradicação do Helicobacter pylori ver regimes da erradicação do Helicobacter pylori (Hp) na
úlcera péptica.
Úlcera gástrica
A posologia recomendada é de Omeprazol Belmazol 20 mg uma vez ao dia. A resolução de
sintomas é rápida e na maioria dos doentes a cicatrização ocorre em 4 semanas. Nos doentes em que
não houve cicatrização total após o tratamento inicial, a cicatrização ocorre após um período de
mais 4 semanas de tratamento.
Em doentes com úlcera gástrica com má resposta à terapêutica recomenda-se Omeprazol Belmazol
20 mg, duas cápsulas dia e a cicatrização ocorre geralmente em 8 semanas.
Para a prevenção de recidiva em doentes com úlcera gástrica com má resposta à terapêutica, a dose
recomendada de Omeprazol Belmazol é de 20 mg uma vez ao dia. Se necessário a dose pode ser
aumentada para 40 mg, duas cápsulas dia.
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Para as úlceras gástricas associadas à toma de AINE ver lesões gastroduodenais associadas à toma
de AINE.
Para a erradicação do Helicobacter pylori ver regimes da erradicação do Helicobacter pylori (Hp) na
úlcera péptica.
Nas úlceras gástricas, úlceras duodenais ou erosões gastroduodenais associadas à toma de AINE em
doentes com ou sem tratamento contínuo com AINE a posologia recomendada de Omeprazol
Belmazol é de 20 mg uma vez ao dia. A resolução dos sintomas é rápida e na maioria dos doentes a
cicatrização ocorre em 4 semanas. Nos doentes em que não houve cicatrização total após o
tratamento inicial, a cicatrização ocorre após um período de mais 4 semanas.
Para a prevenção de úlceras gástricas, úlceras duodenais, erosões gastroduodenais e sintomas
dispépticos associados à toma de AINE a posologia recomendada de Omeprazol Belmazol é de 20
mg uma vez ao dia.
Regimes da erradicação do Helicobacter pylori na úlcera péptica
Terapêutica Tripla
Omeprazol Belmazol 20 mg, amoxicilina 1g e claritromicina 500 mg, todos administrados
2 X dia durante uma semana.
ou
Omeprazol Belmazol 20 mg, claritromicina 250 mg e metronidazole 400 mg (ou tinidazole 500
mg), todos administrados 2 X dia durante 1 semana.
ou
Omeprazol Belmazol 20 mg, duas cápsulas dia, com amoxicilina 500 mg e metronidazole 400 mg,
ambos 3 X dia durante 1 semana
Terapêutica Dupla
Omeprazol Belmazol 20 mg, duas cápsulas dia, com claritromicina 500 mg 3 X dia, durante 2
semanas.
Para garantir a cura em doentes com úlcera péptica activa ver recomendações posológicas para a
úlcera duodenal e gástrica.
O tratamento pode ser repetido em cada regime se o doente continuar a ser Helicobacter pylori
positivo.
Esofagite de refluxo
A posologia recomendada é de Omeprazol Belmazol 20 mg uma vez ao dia. A resolução de
sintomas é rápida e na maioria dos doentes a cicatrização ocorre em 4 semanas. Nos doentes em que
não houve cicatrização total após o tratamento inicial, a cicatrização ocorre após um período de
mais 4 semanas de tratamento.
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Em doentes com esofagite de refluxo grave recomenda-se Omeprazol Belmazol 20 mg, duas
cápsulas dia e a cicatrização ocorre geralmente em 8 semanas.
Para o tratamento a longo prazo com esofagite de refluxo cicatrizada, a dose recomendada é de 10
mg uma vez ao dia; se necessário a dose pode ser aumentada para 20-40 mg.
Esofagite de refluxo grave em crianças a partir de um ano de idade
A posologia recomendada para a cicatrização é a seguinte:
PESO
10 – 20 Kg
> 20 Kg

DOSAGEM
10 mg
20 mg

Caso necessário, a dosagem pode ser aumentada para 20 mg e 40 mg, respectivamente.
Doença de refluxo gastro-esofágico sintomático
A posologia recomendada de Omeprazol Belmazol é de 20mg por dia. O alívio dos sintomas é
rápido. Os doentes podem responder adequadamente a 10 mg diários e por isso a dose deve ser
ajustada individualmente.
Caso o controlo dos sintomas não seja alcançado após 4 semanas de tratamento com Omeprazol
Belmazol 20 mg por dia, recomenda-se investigação adicional.
Dispepsia
No alívio dos sintomas em doentes com dor/desconforto epigástricos com ou sem azia, a posologia
recomendada é de Omeprazol Belmazol 20 mg uma vez ao dia. Os doentes podem responder
adequadamente a 10 mg diários e por isso esta dose pode ser considerada como uma dose inicial.
Caso o controlo dos sintomas não seja alcançado após 4 semanas de tratamento com Omeprazol
Belmazol 20 mg por dia, recomenda-se investigação adicional.
Síndrome de Zollinger-Ellison
Em doentes com síndrome de Zollinger-Ellison a posologia deve ser ajustada individualmente e a
terapêutica mantida tanto tempo quanto a clínica o imponha. A posologia inicial recomendada é de
60 mg por dia. Todos os doentes com doença grave e resposta inadequada a outros tratamentos têm
sido eficazmente controlados e mais de 90% dos doentes mantêm-se com doses de 20 a 120 mg
diários. No caso das doses excederem 80 mg diários, a dose deve ser fraccionada e administrada
duas vezes ao dia.
Profilaxia de aspiração ácida
A posologia recomendada de omeprazol é de 40 mg à noite na véspera da intervenção cirúrgica,
seguido de mais 40 mg na manhã da cirurgia.
Insuficiência renal
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Não é necessário ajustamento de dose
Insuficiência hepática
Dado que a biodisponibilidade e a vida média plasmática do omeprazol são aumentadas em doentes
com insuficiência hepática, a dose diária de 10-20 mg pode ser suficiente.
Idosos
Não é necessário o ajustamento posológico nos idosos.
Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de
tomar este medicamento.
Este medicamento contém amarelo-sol FCF. Pode causar reacções alérgicas.

SOBREDOSAGEM
Doses orais únicas até 400 mg de omeprazol não causaram quaisquer sintomas graves. A taxa de
eliminação manteve-se inalterada (cinética de primeira ordem) com doses elevadas e não foi
necessário tratamento específico.

EFEITOS INDESEJÁVEIS
O omeprazol é bem tolerado. As reacções adversas são geralmente leves e desaparecem ao
interromper o tratamento.
Registaram-se os seguintes efeitos laterais, se bem que na maioria dos casos não se pode estabelecer
uma relação causal com o tratamento com omeprazol: dor de cabeça, diarreia, obstipação, dor
abdominal, náuseas, vómitos e flatulência.
Em raras ocasiões descreveu-se erupção cutânea, ardor na boca, urticária, sensação de sufoco,
formigueiro, entumescimento, enjoos, insónia, sonolência, vertigens e mal-estar. Em casos raros foi
observada coloração acastanhada- negra da língua, durante administração concomitante de
claritromicina; e quistos glandulares benignos, ambos foram reversíveis com o fim da terapêutica.
Em casos muito raros foi observada pancreatite ou candidíase, hipocromia e anemia microcítica em
crianças, sindroma de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica, distúrbios de visão (visão
turba ou redução do campo de visão) e disfunção auditiva (p.e. tinido) ou distúrbios do paladar.
Geralmente resolvem com interrupção do tratamento.
Produziram-se alguns casos isolados de : sensibilidade à luz, perda de cabelo, dor das articulações,
debilidade muscular, confusão, agitação, depressão e alucinações predominantemente em pacientes
gravemente doentes, secura da boca, inflamação bucal, infecção fúngica gastrointestinal,
desorientação/confusão/diminuição da consciência em pacientes com doença hepática preexistente;
inflamação hepática com ou sem íctericia, insuficiência hepática, ginecomastia, transtornos
hemáticos (diminuição do número de células no sangue, como leucopenia, trombocitopenia,
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agranulocitose, e pancitopenia), inchaços, febre, mal-estar geral, pressão torácica, inflamação renal,
aumento da sudação, visão perturbada, alteração do gosto.
Muito raros:hiponatrémia.
Se apresenta alguma destas reacções de forma persistente, avise o seu médico.
Podem produzir-se outros efeitos indesejados.
Se observar qualquer outra reacção adversa não descrita anteriormente, consulte o seu médico ou
farmacêutico.

CONSERVAÇÃO
Não conservar acima dos 25ºC.

VALIDADE
Este medicamento não deve utilizar-se depois do fim da data de validade indicada no invólucro.

Data de elaboração do folheto:

OS MEDICAMENTOS DEVEM MANTER-SE FORA DO ALCANCE E DA VISTA DAS
CRIANÇAS.
Daquimed - Comércio de Produtos Farmacêuticos, S.A.

