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MEDICAMENTO SOLICITADO: Rabeprazol sódico 20mg.  

INDICAÇÃO DE BULA: Tratamento de úlcera duodenal ativa, úlcera gástrica 
benigna ativa e doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) sintomática, erosiva ou 
ulcerativa. Tratamento em longo prazo da Doença do Refluxo Gastroesofágico1.  
 
DOENÇA(S) INFORMADA(S): CID K 31 - outras doenças do estômago e do 
duodeno2. 
 
 RESPOSTA 
 

Segundo o médico assistente, a paciente apresenta sintomas típicos e atípicos de 
Asma e Doença do Refluxo. Para o tratamento foi prescrito o medicamento Rabeprazol, 
que é um fármaco que pertence à classe dos inibidores da bomba de prótons3. O médico 
assistente ainda afirma que já foram tentados todos os outros medicamentos 
pertencentes à mesma classe, sem controle clínico.     
 Ressaltamos que com base em uma revisão sistemática (com nível 1 de 
evidência) de 32 estudos comparativos randomizados, foram avaliados os diferentes 
inibidores da bomba de prótons no tratamento inicial e / ou manutenção da Doença de 
Refluxo Gastroesofágico (DRGE), sendo que os resultados apontaram que os 
medicamentos têm eficácia semelhante em doses padrão3.    
 Para manutenção da cicatrização na DRGE lansoprazol 15 mg (dose baixa), 
lansoprazol 30 mg, omeprazol 20 mg, rabeprazol 20 mg e rabeprazol 10 mg (baixa 
dose) tiveram eficácia semelhante em ensaios com duração de pelo menos 6 meses3.
 O Núcleo de Avaliação de Tecnologias de Saúde – NATS afirma que em um 
estudo de 41 ensaios clínicos randomizadas, com 11.237 pacientes no total, os autores 
concluíram que os inibidores de bomba de prótons avaliados (lansoprazol, rabeprazol e 
pantoprazol em comparação com omeprazol), também apresentavam eficácia similar em 
controle de azia, cura e tempo até a recaída dos sintomas no tratamento do refluxo 
gastroesofágico4. 
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