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PARECER CREMEB Nº 36/10 
(Aprovado em Sessão da 1ª Câmara de 13/05/2010) 

 

Expediente Consulta N.º 154.414/08. 

 

ASSUNTO: Recusa de operadoras de planos de saúde de remunerar hospital pelo uso do 

medicamento pantoprazol, pela via intravenosa. 

 

RELATOR – Cons. Jecé Freitas Brandão 

 

EMENTA: A utilização por via endovenosa do 

medicamento Pantoprazol só deve ser praticada 

quando da impossibilidade de uso da via oral. A 

remuneração de medicamentos e outros insumos na 

medicina suplementar é normatizada pela Agência 

Nacional de Saúde. 

 

 O presente expediente originou-se de consulta a este Conselho, por médica assistente 

da superintendência médica de hospital na cidade de Salvador, que transcrevo abaixo na 

íntegra: 

 “As operadoras de convênio decidiram que não mais vão pagar as ampolas de pantozol 

(pantoprazol) venoso que não tenham sido prescritos de acordo com as indicações da Anvisa. 

Gostaria de saber se esta medida é legal uma vez que não há uso em situações contra 

indicadas. Como devemos proceder”. 

 

 Consultando o Bulário Eletrônico da Anvisa, consta que o pantoprazol é um inibidor de 

bomba de prótons, isto é inibe uma estrutura localizada dentro de células específicas do 

estômago, células parietais, que são responsáveis pela produção de ácido clorídrico. Está 

indicado para o tratamento da úlcera péptica gástrica ou duodenal e das esofagites por refluxo, 

sendo a via venosa utilizada apenas quando a via oral não puder ser utilizada. 

 

 Sobre este assunto, quanto a via de uso do medicamento, a Câmara Técnica de 

Gastroenterologia do Cremeb se pronunciou, referindo que a utilização do pantoprazol por via 

endovenosa está indicada para pacientes com Doença do Refluxo Gástro-Esôfagico (DRGE), 

úlcera péptica e Síndrome de Zollinger-Ellison, que estejam impossibilitados de tomar a 

medicação por via oral. 
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 Concluindo, o médico, como sempre, tem o dever de oferecer a seus pacientes, a 

terapia preconizada pelos meios acadêmicos e sociedades de especialidades, como a mais 

adequada ao tratamento da afecção diagnosticada. Em caso de uso do pantoprazol, a boa 

técnica aponta para a via oral, apenas na impossibilidade clínica desta via, pode-se utilizar a 

endovenosa.  

 As dúvidas quanto a melhor via de administração, no caso concreto, deverão ser dirimidas 

entre auditor e médico assistente, conforme Resolução CFM 1.614/2001. 

 Quanto a remuneração de medicamentos e outros insumos pelos planos e seguradoras 

privados de saúde aos hospitais e outros serviços, esta relação se encontra normatizada pela 

Agencia Nacional de Saúde, que atualiza periodicamente o rol de procedimentos e eventos em 

saúde, constituindo-se a referência básica para a cobertura assistencial no segmento privado 

complementar.  

 

 É o parecer. 

 

Salvador, 01 de março de 2010. 

 

 

Cons. Jecé Freitas Brandão 

Relator 

  


