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     Descrição 

Pó branco a amarelo pálido, praticamente inodoro com no mínimo 97,5% e no máximo 

102,0% de Ranitidina HCl. 

 

 

 

Antagonista do receptor H2 

 
 



 

 

 

     Propriedades 

A Ratiniditina HCl atua inibindo totalmente a secreção de ácido clorídrico induzido por 

histamina ou gastrina. Pode ser utilizado no tratamento da úlcera péptica, da úlcera 

produzida por estresse agudo (em traumas físicos agudos principalmente em pacientes de 

alto risco em unidades de terapia intensiva), do refluxo gastroesofágico, e, da Síndrome de 

Zollinger-Ellison, que consiste em um tumor (raro) produtor de gastrina o que provoca a 

hipersecreção de ácido clorídrico. 

 
  

   Estudos 

Um estudo com 120 participantes de ambos os sexos, com idades entre 18-60 anos de 

Sociedade Americana de Anestesiologia. Os participantes foram divididos em três grupos. No 

grupo A (n = 40) os participantes receberam placebo, no grupo B (n = 40) os participantes 

receberam ranitidina enquanto no grupo C (n = 40), os participantes receberam pantoprazol. 

Foram avaliados pH gástrico entre os participantes. A partir das observações, conclui-se que 

a ranitidina é mais eficaz do que o pantoprazol para aumentar o pH gástrico para a prevenção 

de pneumonia. 

 
 

     Indicações 

  • Úlcera duodenal; 

• Úlcera gástrica. Síndrome de Zollinger-Ellison; 

• Tratamento de hemorragias esofágicas e gástricas com hipersecreção e profilaxia da 

hemorragia recorrente em pacientes com úlcera sangrante; 

• Esofagite péptica; 

• No pré-operatório de pacientes com risco de aspiração ácida (síndrome de 

Mendelson). 

 



 

 

 
     Concentração Recomendada 

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. 
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