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     Descrição 

 A cimetidine é indicada para o alívio sintomático, prevenção e tratamento através da 

redução do volume e acidez da secreção gástrica proveniente de distúrbios do trato 

gastrintestinal superior. A cimetidine apresenta também ação anti-ulcerosa. 

 

 

     Indicações 

 • Tratamento de úlceras no estômago e no duodeno; 

Antagonista dos receptores H2 da histamina, antiulceroso, inibidor da 
secreção ácida gástrica 

 

 



 

 

 • Tratamento e prevenção de sangramento das úlceras; 

 • Em situações nas quais o estômago produz muito ácido, o que pode levar a 

sangramento; 

 • No tratamento da azia ou outras condições causadas pelo excesso de ácido no 

estômago; 

 • Antes de uma anestesia geral; 

 • Se você tem síndrome do intestino curto e está sofrendo de perda de líquidos ou 

tem dificuldade para absorver líquidos. 

 
  

     Contraindicações 

 A cimetidine é contraindicada em pacientes com alergia conhecida à cimetidine. 

Não use cimetidine se você estiver fazendo uso do medicamento dofetilida, indicado 

para tratar arritmia cardíaca. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

 A cimetidine inibe mecanismos enzimáticos hepáticos, podendo assim, aumentar o 

efeito de medicamentos metabolizados no fígado, tais como: anticoagulantes do tipo 

varfarina, fenitoína, teofilina e lidocaína. Pode inibir a biotransformação hepática de 

anticoagulantes cumarínicos ou indandiônicos, benzodiazepínicos, cafeína, carbamazepina, 

fenitoína, teofilina, lidocaína, fenobarbital, metoprolol, metronidazol ou propranolol. Se 

administrado concomitantemente com anticoagulantes, é recomendado controle para o 

tempo de protrombina no início e interrupção do tratamento com cimetidine, podendo assim 

ser necessária a redução da dose do anticoagulante, pois a ação deste poderá estar 

aumentada. Alimentação ou uso associado de antiácidos em doses recomendadas não 

prejudica a absorção da cimetidine. Reduz pela metade a absorção do cetoconazol. Pode 

diminuir a eliminação renal do diltiazem, lidocaína, nifedipino, procainamida e seu metabólito 



 

 

ativo, verapamil. Aumenta a meia-vida da quinidina. Não há relatos de interações 

significativas entre cimetidine e benzodiazepínicos que são metabolizados por 

glicuronidação, como por exemplo, oxazepam e o lorazepam, porém, podem ocorrer 

interações de grau mínimo com diazepam e clordiazepóxido. A cimetidine diminui a 

depuração do propranolol e de outros beta-bloqueadores, reduzindo também seu 

metabolismo por via oral, aumentando assim o risco de bradicardia. A ação hipotensora do 

nifedipino é potencializada, com o uso concomitante de cimetidine. Depressores da medula 

óssea podem aumentar o risco de neutropenia ou outras discrasias sanguíneas. 

 

 

     Reações Adversas 

 Diarreia leve e transitória, cansaço e tonteira. Em algumas situações foram verificadas: 

erupções cutâneas, artralgia, pancreatite e alopecia. No tratamento prolongado com 

cimetidine, à semelhança de outros antagonistas H , há possibilidade de ocorrência de 

ginecomastia, impotência, perda da libido e galactorréia. Tais condições podem permanecer 

inalteradas com a manutenção do tratamento ou desaparecer após o término do mesmo. 

Segundo a literatura científica, há casos de redução da contagem leucocitária, inclusive 

agranulocitose, em pacientes tratados com cimetidine. Tais pacientes certamente 

apresentavam paralelamente, graves patologias e possivelmente estavam administrando 

outras drogas ou seguindo tratamentos, capazes de reduzir o número de células sanguíneas. 

Foram relatados casos raros de anemia aplásica e trombocitopenia. Foram descritos com o 

emprego de antagonistas H estados confusionais reversíveis. Tais acontecimentos, ocorrem 

geralmente em 2 idosos e/ou pacientes gravemente enfermos portadores de insuficiência 

renal, ou síndrome de sofrimento cerebral. 

Reações adversas como estados confusionais podem desaparecer dentro das 24 horas 

após a suspensão do medicamento. Pode ocorrer aumento da creatinina plasmática no início, 

sem progressão no decorrer; esse fenômeno desaparece ao término do tratamento. Segundo 

dados bibliográficos, casos de elevações nas transaminases séricas e raros casos de hepatite, 



 

 

febre, nefrite intersticial, pancreatite, bradicardia sinusal, taquicardia, bloqueio cardíaco e 

vasculite de hipersensibilidade foram observados, porém, desapareceram após a suspensão 

do medicamento. Raros casos de alucinações têm sido relatados e, com pouca frequência, 

quadros de depressão. Igualmente ao que acontece com o uso de outros antagonistas do 

receptor H , Há uma remota possibilidade de desenvolvimento de anafilaxia. 

 

 

     Precauções 

O uso de anti-secretores dessa classe favorece o desenvolvimento bacteriano 

intragástrico pela diminuição da acidez gástrica. Recomenda-se antes do tratamento clínico 

de uma úlcera gástrica, excluir uma possível malignidade, pois, seus sintomas podem 

responder à terapia com antagonistas H . 

 
 
 

     Concentração Recomendada 

 Adultos (maiores de 16 anos) 

 -Úlcera duodenal: a dose recomendada no tratamento da úlcera duodenal ativa é de 

800mg por dia, a ser administrada em dose única de 800mg, à noite, ao deitar, ou em 2 

tomadas de 400mg, sendo uma pela manhã e outra à noite. Em alguns casos, pode ser 

necessária uma dose diária de até 1.600mg, tomada em doses divididas. A completa 

cicatrização ocorre, na maioria dos casos, em 4 semanas, enquanto que o alívio sintomático 

surge comumente dentro de poucos dias. Em reduzido número de pacientes, cujas úlceras 

não tenham cicatrizado em 4 semanas, isto é geralmente obtido quando o tratamento é 

mantido por mais 2 ou 4 semanas. Após a remissão da úlcera, em pacientes com história de 

recorrência, recomenda-se a manutenção do tratamento com dose menor para impedir a 

recidiva. Dose de manutenção de 400mg, à noite, ao deitar, tem-se revelado eficaz na 

prevenção da úlcera duodenal recidivante. A manutenção do tratamento depende de 

prescrição e rigoroso acompanhamento médico. 



 

 

 -Úlcera gástrica benigna: a posologia usual de cimetidine para esta condição é de 

400mg pela manhã e de 400mg à noite, ao deitar (800mg/dia) ou, então, 200mg, 3 vezes ao 

dia, às refeições, e mais 400mg, à noite, ao deitar (1000mg/dia). Alguns pacientes podem 

necessitar até 1.600mg/dia em doses divididas. Na maioria dos pacientes, a cicatrização 

completa ocorre em 4 semanas; no entanto, o alívio da sintomatologia dolorosa ocorre mais 

rapidamente. Após a remissão do quadro ulceroso, o tratamento de manutenção com dose 

menor (400mg à noite, ao deitar) demonstrou reduzir significativamente as recidivas. Tais 

pacientes devem ser reavaliados em intervalos regulares. 

 -Esofagite péptica: o tratamento depende da gravidade do distúrbio. Nos casos leves 

e moderados, a dose é de 400mg, 2 vezes ao dia. A dose usual varia de 800 a 1.600mg/dia, 

divididos em 2 ou 4 tomadas, às refeições e à noite, ao deitar, geralmente por períodos de 

até 12 semanas. 

 -Distúrbios patológicos de hipersecreção: o tratamento deve ser ajustado às 

necessidades individuais, porém, a posologia inicial é geralmente de 200mg, 3 vezes ao dia, 

às refeições, e 400mg, à noite, ao deitar (1.000mg/dia). Alguns pacientes podem precisar de 

doses maiores ou de tomadas mais freqüentes. Tratamento bem-sucedido com dose de 

2,4g/dia foi observado em alguns pacientes. Devido à cronicidade destas condições, o 

tratamento deve ser mantido enquanto houver indicação clínica. Segundo a literatura 

científica, pelo menos um paciente com Síndrome de Zollinger-Ellison foi seguramente 

tratado com cimetidine, por aproximadamente 6 anos. 

 -Condições não-ulcerosas relacionadas com acidez gástrica: a posologia recomendada 

é de 200mg, 4 vezes ao dia (às refeições e à noite, ao deitar). O alívio da sintomatologia 

dispéptica surge geralmente dentro de um período de tratamento de 1 a 4 semanas. 

 Dose total diária: não deve exceder, normalmente, a 2.400mg/dia 

 -Pacientes com insuficiência renal: como qualquer outro fármaco de eliminação 

predominantemente renal e à semelhança dos demais antagonistas H , a dose de cimetidine 

deve ser diminuída em pacientes com insuficiência renal. As doses recomendadas estão 

correlacionadas à depuração plasmática de creatinina. 
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