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Pancreatina 3NF 
Reposição de enzimas pancreáticas 
 
CAS: 8049-47-6 
Fator de correção: sim, conforme laudo de análise.  
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: não se aplica  
Manipular em cápsulas ácido resistentes 
USO ORAL  
Uso adulto e pediátrico 
 

A reposição enzimática é necessária sempre que houver secreção pancreática insuficiente, o que causa o 
aparecimento dos sintomas de má digestão. As enzimas pancreáticas ingeridas por via oral são essenciais para 
promover a adequada transformação dos diversos nutrientes em partículas absorvíveis. Assim, a lipase hidrolisa as 
gorduras, a amilase hidrolisa os carboidratos e a protease hidrolisa as proteínas.  
A Pancreatina é um extrato pancreático obtido a partir do pâncreas bovino ou suíno. Por ser de natureza protéica, a 
pancreatina só deve ser administrada em comprimidos ou cápsulas ácido resistentes para poder atuar no nível 
intestinal, posto que a secreção ácido-péptica gástrica a inativa. Na insuficiência pancreática, o uso destas enzimas 
pode diminuir a esteatorréia e normalizar o equilíbrio do nitrogênio ao corrigir a perda protéica por má digestão. 
 

Propriedades 
 Reposição de enzimas pancreáticas 

 

Mecanismo de ação  
Os suplementos de enzimas pancreáticas não necessitam de absorção para exercer seu efeito. Pelo contrário, a 
atividade terapêutica oral total ocorre no lúmen do trato gastrointestinal. Além disso, as enzimas pancreáticas são 
proteínas e, como tal, sofrem uma digestão proteolítica ao longo do trato gastrointestinal, sendo posteriormente 
absorvidas como peptídeos e aminoácidos.  
 

Dose usual sugerida  
A dose usual é de 400mg a cada 6 horas. No caso de necessidade, a dose pode chegar a 6 ou 8 gramas ao dia. 

 
Indicações e aplicações  
A Pancreatina é indicada para o tratamento da insuficiência enzimática pancreática exócrina de adultos e crianças.  
A insuficiência pancreática exócrina costuma estar associada, mas não exclusivamente, às seguintes situações:  

 Fibrose cística 

 Pancreatite crônica 

 Pós-pancreatectomia 

 Gastrectomia 

 Câncer pancreático 

 Cirurgia de by-pass pós-gastrintestinal (por exemplo: gastroenterostomia de Billroth) 

 Obstrução do ducto pancreático ou ducto biliar comum (por exemplo: por neoplasia) 
 
A Pancreatina também é indicada em casos de dispepsia e esteatorréia. 
 

Informações de Segurança  
Não administrar este medicamento durante os estágios iniciais de pancreatite aguda.  
 
Gravidez e lactação 
Não existem dados adequados sobre o uso de Pancreatina durante a gravidez. Estudos em animais são insuficientes 
no que se refere aos efeitos na gravidez, no desenvolvimento embrionário/fetal, durante o parto e no 
desenvolvimento pós-natal.  
 

Reações adversas 
Em dados obtidos a partir de trabalhos clínicos, a incidência total de reações adversas à Pancreatina é a mesma 
daquelas relatadas com placebo. 
Dor abdominal é comumente observada, enquanto que constipação, diarréia, náuseas, alterações nas 
características das fezes e reações cutâneas foram apenas ocasionalmente relatadas. Foram descritos casos de 
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estenose da região íleo-cecal e do intestino grosso, bem como colite, em crianças com fibrose cística usando 
suplementos enzimáticos de alta potência.  
 

Interações medicamentosas  
Não existem evidências de interações com outras drogas ou quaisquer outros tipos de interação.  
 

Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes compatíveis: celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, 
cloreto de metileno, dióxido de titânio, macrogol, hipromelose e polissorbato 80. 
É necessário manipular em cápsulas ácido-resistentes. Este procedimento protege as enzimas da desnaturação e 
destruição causadas pelo suco gástrico.  
 
Atividade enzimática Amilase: No mínimo 75 U USP/mg  
Atividade enzimática Lipase: No mínimo 6 U USP/mg  
Atividade enzimática Protease: No mínimo 75 U USP/mg 
 

Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo do produto.  
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