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Ranitidina HCL 
Antiácido e anti-ulceroso 
 
CAS: 66357-59-3 
Fórmula Molecular: C13H22N4O3S.HCl 
Nome químico: N-[2-[[[-5-(dimetilamino)]-2-furanil]metil]tio]etil]-N’-1,1- etenodiamina; cloridrato de ranitidina 
Peso Molecular: 444.97 
Fator de correção: não se aplica 
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: 1,12 
USO ORAL  
 

A Ranitidina HCl é um antagonista dos receptores H2, indicada para o tratamento de úlceras, refluxo 
gastroesofagiano e esofagite erosiva. Apresenta uma rápida absorção por via oral e sofre metabolização hepática 
antes de alcançar a circulação sistêmica (metabolismo de primeira passagem), sua biodisponibilidade, isto é, fração 
de fármaco que atinge a circulação sistêmica, é de aproximadamente 50%, sendo excretado pela urina e bile (RANG 
HP, 2011; JÚNIOR MLH, 2007). 
Os antagonistas de receptores H2 são responsáveis por inibir a secreção de ácido gástrico estimulada pela 
histamina, através do mecanismo de competição pelos mesmos receptores. Além disso, diminuem a secreção deste 
ácido estimulada por alimentos, e agem na cicatrização das úlceras (RANG HP, 2011). 
A seletividade da ranitidina se deve à semelhança estrutural com a molécula de histamina, melhorando seu efeito 
farmacológico e reduzindo os efeitos colaterais. O protótipo do grupo de bloqueadores H2 foi à cimetidina, a qual 
passou por alterações estruturais, resultando então na ranitidina que apresenta maior potência e seletividade em 
relação ao seu protótipo (BARREIRO & FRAGA CAM, 2005; Nunes AM, et al., 2005). 
 

Propriedades 
 Antiácido e anti-ulceroso 

 Tratamento da úlcera duodenal e gástrica benigna 

 Prevenção de úlceras duodenais 

 Tratamento de úlcera duodenal associada a H.Pylori 

 

Mecanismo de ação  
Antagoniza a ação da histamina por bloqueio competitivo e seletivo dos receptores H2. Atravessa a barreira 
placentária e é excretada no leite materno. Absorve-se bem e rapidamente (50% aproximadamente de uma dose 
oral) no trato gastrintestinal. Sua união às proteínas é baixa e metaboliza-se no fígado. A duração da ação basal e 
estimulada é de até 4 horas, e noturna até 12 horas. Elimina-se por via renal (30% de uma dose oral e 70% de uma 
dose parenteral são eliminados inalterados em 24 horas). 
 
Propriedades farmacodinâmicas  
O princípio ativo ranitidina é um antagonista do receptor histamínico H2 dotado de alta seletividade e rápido início 
de ação. Inibe a secreção basal e a secreção estimulada de ácido gástrico, reduzindo tanto o volume quanto o 
conteúdo de ácido e pepsina da secreção.  
 

Comprovação de eficácia 
Cloridrato de ranitidina proporcionou cura da úlcera duodenal em 83% dos pacientes, comparado com 32% do 
grupo placebo, após quatro semanas de tratamento. Pacientes com úlcera gástrica tratados por 12 semanas 
alcançaram a cura em 89% dos casos, comparados com 72% do grupo placebo. Taxas de cura para esofagite erosiva 
foram 83% e 81%, respectivamente, para os grupos que usaram 150 e 300mg de ranitidina (grupo placebo = 58%) 
(http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=6414562015&pIdAnexo=27515
73). 
 

Sugestões de dosagem/ Concentração usual  
Em adultos a dose usual é de 150mg por via oral, 2 vezes ao dia, ou uma dose única de 300mg à noite. Esta dose 
deverá ser mantida durante 4 a 6 semanas, mas pode ser suspensa antes, se o tratamento for efetivo. Na síndrome 
de Zollinger-Ellison, a dose inicial é de 150mg, 3 vezes ao dia; se for necessário, a dose pode ser aumentada até um 
máximo de 900mg/dia. Na prevenção da síndrome de Mendelson, ministrar 1 dose oral de 150mg, 2 horas antes da 
anestesia geral. Via intravenosa: de forma lenta (mais de 1 minuto) 50mg, ou então numa infusão à razão de 
15mg/hora, durante 2 horas, que pode repetir-se, em casos graves, a cada 6 ou 8 horas. 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=6414562015&pIdAnexo=2751573
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=6414562015&pIdAnexo=2751573
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Indicações e aplicações  
A Ranitidina é  indicada para o tratamento da úlcera duodenal, úlcera gástrica benígna, incluindo aquelas associadas 
com agentes anti-inflamatórios não esteroidais. Prevenção de úlceras duodenais associadas a agentes 
antiinflamatórios não esteroidais, incluindo ácido acetilsalicílico, especialmente em pacientes com história de 
doença ulcerosa péptica, úlcera duodenal associada à infecção de H. Pylori, úlcera pós-operatória, esofagite de 
refluxo, alívio dos sintomas de refluxo gastroesofágico, síndrome de Zollinger-Ellison e na dispepsia episódica 
crônica caracterizada por dor (epigástrica ou retroesternal) - a qual é relacionada às refeições ou durante o sono, 
mas não associada às condições anteriores. A Ranitidina HCl também é indicada nas seguintes condições onde é 
desejável a redução da produção de ácido: profilaxia da hemorragia gastrintestinal consequente à úlcera de 
estresse em pacientes gravemente enfermos, profilaxia da hemorragia recorrente em pacientes com úlcera péptica, 
e na prevenção da síndrome de aspiração ácida (Síndrome de Mendelson). 
Uso pediátrico: O uso em crianças não foi avaliado. 
 

Informações de Segurança  
O uso do cloridrato de ranitidina está contraindicado em pacientes com hipersensibilidade à ranitidina ou a 
qualquer componente da fórmula. Sua prescrição deve ser evitada durante a gravidez e o período de lactação. A 
relação risco-benefício deverá ser avaliada na disfunção hepática ou renal. 
A Ranitidina HCl não deve ser utilizado para corrigir dispepsias, gastrite nem incômodos menores. O tratamento 
com antagonista H2 da histamina pode mascarar sintomas associados ao carcinoma do estômago e, por essa razão, 
retardar o diagnóstico da doença. Consequentemente, quando houver suspeita de úlcera gástrica (se as indicações 
incluírem dispepsia; pacientes de meia idade ou idosos com sintoma dispéptico recente ou com alteração recente 
do padrão, a possibilidade de malignidade deve ser excluída antes de ser instituída a terapia com cloridrato de 
ranitidina). 
Deve-se ter precaução em pacientes com doença hepática pré-existente. 
A ranitidina é excretada por via renal. Assim sendo, os níveis plasmáticos da droga são aumentados nos pacientes 
com insuficiência renal grave. Neste caso, a dose deve ser ajustada conforme descrito no item Posologia em 
pacientes com insuficiência renal. É recomendada a regular supervisão de pacientes que estejam utilizando drogas 
anti-inflamatórias não esteroides associadas à ranitidina, especialmente se idosos e/ou com história de úlcera 
péptica. Relatos de casos raros sugerem que a ranitidina pode precipitar ataques agudos de porfiria; deste modo 
deve-se evitar o uso de cloridrato de ranitidina em pacientes com história de porfiria aguda.  
A ranitidina atravessa a barreira placentária e é secretada no leite materno. Como qualquer droga, o produto só 
deve ser usado durante a gravidez e aleitamento no caso de ser essencialmente necessário. 
 

Reações adversas 
As reações que se seguem foram relatadas como eventos em ensaios clínicos ou durante o tratamento de rotina de 
pacientes com úlcera péptica com ranitidina. Em muitos casos não foi estabelecida a relação desses eventos com o 
tratamento com a ranitidina. Podem ocorrer alterações transitórias e reversíveis nos testes de função hepática. 
Houve relatos ocasionais de hepatite reversível (hepatocelular, hepatocanalicular ou mista), com ou sem icterícia. 
Ocorreram alterações reversíveis dos elementos figurados do sangue (leucopenia, trombocitopenia), em um 
pequeno número de pacientes. Foram descritos raros casos de agranulocitose ou de pancitopenia, algumas vezes 
com hipoplasia medular. Raramente, tem sido observadas, após administração parenteral e oral de ranitidina, 
reações de hipersensibilidade (urticária, edema angioneurótico, broncoespasmo, hipotensão). Essas reações 
ocorreram ocasionalmente após dose única. Ocorreram raros relatos de bradicardia e bloqueio atrioventricular. 
Pequeno número de pacientes referiu cefaleia, algumas vezes grave, e tontura. Há citação de casos raríssimos de 
confusão mental reversível, predominantemente em pacientes gravemente enfermos e idosos; adicionalmente 
distúrbios involuntários reversíveis do movimento foram, raramente, relatados; de visão turva, também reversível, 
sugerindo distúrbio de acomodação visual, e de erupção cutânea. Casos raros de vasculite e alopécia foram 
reportados. Casos raríssimos de disfunção erétil, reversível, também foram reportados. Não se verificou 
interferência clinicamente significativa com a função endócrina ou gonadal. Há pouca referência a sintomas 
mamários em homens sob o tratamento com ranitidina. Pancreatite aguda tem sido raramente relatada.  

 
Interações medicamentosas  
Nos níveis sanguíneos produzidos com as doses recomendadas, a ranitidina não inibe o citocromo hepático P450 
relacionado ao sistema oxigenase de função mista. Consequentemente, a ranitidina não potencializa as ações das 
drogas que são inativadas por este sistema enzimático, como por exemplo, a lidocaína, fenitoína, propranolol, 
diazepam, teofilina e varfarina. Quando altas doses (2 g) de sucralfato são administradas concomitantemente com 
ranitidina, a absorção desta pode ser reduzida. Este efeito não é observado caso o sucralfato seja tomado após um 
intervalo de 2 horas. Não há evidência de interação entre a ranitidina e a amoxicilina e o metronidazol. O uso 
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simultâneo com cetoconazol pode resultar em redução da absorção do cetoconazol, pois a ranitidina pode 
aumentar o pH gastrintestinal. Os pacientes devem usar a ranitidina 2 horas após o uso do cetoconazol. Também 
reduz acentuadamente a absorção do diazepam. O cloridrato de ranitidina aumenta as concentrações plasmáticas 
do diltiazem. Antiácidos altamente potentes, propantelina e outros anticolinérgicos podem diminuir sua absorção. 
Também interage com fentanila, metoprolol, midazolam, nifedipino, teofilina e varfarina.  
 
Interações alimentares 
A absorção da ranitidina não é significativamente afetada pela ingestão de alimentos. Pode ocorrer aumento das 
concentrações de álcool, quando administrado simultaneamente com a ranitidina. 
 

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. 
Não é necessário manipular em cápsulas ácido-resistentes.  
 

Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo do produto.  
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