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Protease  
Enzima que hidrolisa proteínas 
 
Atividade enzimática: Em torno de 100.000 HUT/g 
CAS: 9025-49-4 
USO ORAL  
Uso adulto e pediátrico 
 

A protease é uma enzima capaz de quebrar (hidrolisar) ligações peptídicas ente os aminoácidos das 

proteínas. O processo é denominado clivagem proteolítica, um mecanismo comum de ativação ou 

inativação de enzimas envolvidas principalmente na digestão e na coa gulação sanguínea. Como uma 

molécula de água é utilizada no processo, as proteases são classificadas como hidrolases.  

As proteases representam uma classe de enzimas com importantes papéis em processos fisiológicos. Estas 

enzimas estão envolvidas em processos biológicos essenciais, como a coagulação sanguínea, morte celular e 

diferenciação de tecidos. Várias etapas proteolíticas importantes ocorrem no mecanismo invasivo de tumores, 

assim como no ciclo de infecção de um grande número de vírus e microrganismos patogênicos. Estes fatos tornam 

as proteases um alvo quimioterápico valioso para o desenvolvimento de novos compostos farmacêuticos. As 

enzimas proteolíticas também participam no catabolismo de proteínas, tanto nas vias degradativas como nas 

biossintéticas, e na liberação de hormônios peptídicos farmaceuticamente ativos a partir de proteínas precursoras.  

Certas modificações específicas e seletivas de proteínas durante a ativação de enzimas ocorrem via proteólise, que 

também colabora no transporte de proteínas secretórias na membrana.  

Na indústria farmacêutica, as proteases são usadas em pomadas cicatrizantes e têm um uso potencial para outros 

medicamentos. Proteases hidrolisam as proteínas em peptídeos e aminoácidos, facilitando a sua absorção pelas 

células; devido seu papel despolimerizante, as enzimas extracelulares têm um papel importante na nutrição. 

 
Propriedades 

 Enzima digestiva  

 Ajuda a quebrar ligações peptídicas entre os aminoácidos de alimentos ricos em proteína.  
 

 

Dose usual / Posologia  
A Protease utilizada como substituto da secreção gástrica e como enzima digestiva apresenta a faixa de dosagem 
usual de 100 – 300mg diários. 

 
Indicações e aplicações  
A protease é indicada para melhorar a digestão de alimentos ricos em proteínas.  
 
 

Contraindicações  
Dados não encontrados nas literaturas consultadas.  
 
 

Reações adversas  
Dados não encontrados nas literaturas consultadas.  
 
 

Interações medicamentosas  
Dados não encontrados nas literaturas consultadas.  
 
 

Recomendação farmacotécnica: 
Dados não encontrados nas literaturas consultadas.  
 
 

Informações de armazenamento 
Verificar condições de armazenamento no rótulo do produto.  
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