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A Cimetidina é um antagonista dos receptores H2 da histamina que inibe a 
secreção ácida gástrica basal e noturna. Também inibe a secreção ácida gástrica 
estimulada por alimentos, betazol, pentagastrina, cafeína e insulina. Cimetidina 
é bem absorvida no trato gastrintestinal, a velocidade de absorção é retardada 
com os alimentos, é metabolizada no fígado, é eliminada na sua maioria, por via 
renal; 10% por via fecal, e também é excretada no leite materno.
 
INDICAÇÕES:
 
A Cimetidina é indicada na profi laxia e tratamento da úlcera péptica. Síndrome 
de Zollinger-Ellison. Refl uxo gastroesofágico. Úlceração e hemorragia gastrin-
testinal alta.
 
DOSE
 
Adulto: úlcera duodenal: 300mg 4 vezes ao dia ou 400mg, 2 vezes ao dia, ou 
800mg, antes de deitar. Profi laxia da úlcera duodenal recorrente: 400mg ao 
deitar. Úlcera gástrica benigna ativa e síndrome de Zollinger-Ellison: 300mg, 4 
vezes ao dia. Dose máxima para adultos: de 2 a 4g/dia. Criança: 20 a 40mg/kg, 
4 vezes ao dia.
 
REAÇÕES ADVERSAS:
 
Reações  ocasionais: diarréia, tontura, sonolência, cefaléia, náusea, vômito.
 
PRECAUÇÕES:
 
- O tempo de tratamento de úlcera duodenal é, usualmente, de 8 semanas, mas 
deve-se continuar a terapia até o 8° mês mesmo que os sintomas da úlcera du-
odenal tenham desaparecido.
- O efeito terapêutico ótimo na forma oral é atingido quando tomado junto com 
as refeições e ao deitar.
- Pode administrar um antiácido, durante a terapia com Cimetidina, para o alívio 
da dor; no entanto, é necessário defasar de meia a uma hora as ingestões de 
ambos.
 
INTERAÇÕES:
 
A Cimetidina pode reduzir a eliminação de todo medicamento que requeira 
metabolismo hepático como anticoagulantes orais, derivados cumarínicos, ben-
zodiazepínas, metoprolol, metronidazol, propanolol, cafeína, teofi lina. Pode au-
mentar o risco de neutropenia ou outras discrasias sangüíneas ao administrar 
depressores da medula óssea. A administração simultânea de cetoconazol faz 
com que este tenha reduzida sua absorção pelo aumento do pH gastrintestinal 
pela Cimetidina.
 
CONTRA-INDICAÇÃO
 
A Cimetidina é contra-indicada em pacientes com hipersensibilidade à droga. 
O risco/benefício deverá ser avaliada em pacientes com cirrose ou disfunção 
hepática grave e disfunsão renal. Gravidez, lactação.
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