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RESUMO
O omeprazol é um medicamento utilizado para neutralizar a secreção ácida, reduzindo-a (antagonistas H2 e
inibidores da bomba de prótons), e protegendo a mucosa, normalmente utilizado em casos de esofagite, gastrite,
acidez estomacal, úlcera duodenal, úlcera do estômago. A pesquisa teve como principal objetivo identificar a
existência de efeitos colaterais e as patologias prevalentes nos pacientes que fazem uso contínuo do
medicamento Omeprazol em uma Farmácia comercial no centro da cidade de Cacoal/RO. O presente trabalho
apresentará uma pesquisa de forma quantitativa transversal em forma de questionário após a aceitação do termo
de livre e esclarecido, no período do início de agosto até final de setembro de 2015, os pacientes preencheram os
critérios de inclusão sendo eles: maior de 18 anos de idade, ambos os sexos e que fazem o uso do omeprazol sem
associação por mais de 4 semanas. Foram avaliados 52 pacientes, no ato da compra do Omeprazol receberam o
questionário que visava identificar: sexo, idade, grau de escolaridade, local de moradia, se fazem o uso continuo
do omeprazol, qual a patologia, efeitos colaterais, dose/tempo do uso do medicamento. Os principais efeitos
colaterais obtidos na pesquisa foram: Náuseas, boca seca, fraqueza, cólicas abdominais, obstipação, cefaléia,
anemia por falta de vitamina b12, osteoporose e até demência. De acordo com a pesquisa, 51,92% dos pacientes
são do sexo Feminino e 48,08% são do sexo masculino, dessa amostra pesquisada 65,38% fazem o uso do
omeprazol através de receituário médico e 34,62% fazem a automedicação, observou-se que 53,84% dos
pacientes que participaram da pesquisa apresentaram um ou mais dos sintomas mencionados anteriormente,
sendo eles: náusea 34,61%, cólica abdominal 13,46%, boca seca 11,53%, obstipação 5,76%, tonturas 5,76%,
cefaléia 1,92%. Os resultados apontam uma alta taxa do uso indiscriminado de Omeprazol e automedicação com
34,62% dos pacientes afirmando utilizar o mesmo por conta própria, dessa forma o profissional Farmacêutico,
no uso de suas atribuições, deve orientar o paciente junto ao uso do medicamento mediante receita médica,
visando, com isso, reduzir o uso abusivo e a automedicação.
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