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CONTEÚDO EXTRA
REVISTA ANFARMAG Nº116

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

VETERINÁRIA – USO INTERNO

1.     Sulfato de glucosamina *...........................................................................................................300mg
        Sulfato de condroitina*..............................................................................................................200mg
        Excipiente qsp.......................................................................................................................1 cápsula
        *uso veterinário.

Posologia: a critério do médico veterinário, administrar 1 cápsula via oral em cães com 10kg, 
(20mg/kg de condroitina e 30mg/kg de glucosamina).  Uso veterinário em cães. 

Indicação: tratamento complementar para osteoartrite canina. 

2.     Benazepril.................................................................................................................0,25mg-0,5mg/kg
        Excipiente qsp.......................................................................................................................1 cápsula

Posologia: a critério do médico veterinário, 0,25mg-0,5mg/kg via oral de 12 horas a 24 horas em 
cães e gatos. 

Indicação: vasodilatador inibidor da enzima conversora de angiotensina (ECA), para tratamento de 
hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e glomerulonefropatias. Para 
hipertensão sistêmica e doenças renal: 0,5mg a 1mg/kg/dia via oral. Dose alternativa para gatos: 
2,5mg/animal/dia, para gatos até 5 kg de peso corporal via oral. 

3.     Pimobendam...........................................................................................................0,1mg a 0,3mg/kg
        Excipiente* qsp......................................................................................................................1 cápsula
        *Excipiente = ácido cítrico anidro 78,5%, sílica coloidal (Aerosil® 200) 4,18%, estearato de     
        magnésio 0,6%, povidona (PVPK 30) 1,52%, celulose microcristalina qsp 1 cápsula. É
        impor tante utilizar cerca de 264mg a 280mg de veículo para cada cápsulas, garantindo assim                                                  
        um teor adequado de ácido cítrico (cerca de 207mg a 220mg) e obtenção de uma boa    
       biodisponibilidade. 

Posologia: a critério do médico veterinário, 0,1mg-0,3 mg/kg via oral a cada 12 horas em cães. Em 
gatos a dose é de 1,25mg/animal a cada 12 horas via oral. O pimobendam é mais bem absorvido 
em meio ácido, dessa maneira, condições de pH flutuante no estômago e administração com 
alimento podem tornar a absorção oral inconsistente. Usar com cautela com outros inibidores da 
fosfodiesterase com a teofilina, a pentoxifilina e o sildenafil. 

Indicação: derivado benzimidazólico inodilatador para tratamento de insuficiência cardíaca 
congestiva secundária e cardiomiopatia ou insuficiência mitral crônica. 

4.     Anlodipino besilato...............................................................................................0,1mg a 0,25mg/kg
       Excipiente qsp.......................................................................................................................1 cápsula

Posologia: a critério do médico veterinário, 0,1mg a 0,25mg/kg/12-24 horas via oral em cães ou 
2,5mg/animal ou 0,1mg/kg/24 horas via oral em cães. Em gatos 0,625mg/animal 24 horas via oral. 
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 50mg a 100mg/kg/24 horas/ via oral. 

 

        Gatos com mais de 4kg ou portadores de hipertensão grave podem necessitar de doses   
        de até 1,25 mg/kg/12 horas via oral. 

Indicação: Bloqueador de canais de cálcio anti-hipertensivo, sendo considerado por muitos 
autores como fármaco de escolha para o tratamento de felinos. 

5.     Atenolol..........................................................................................................0,25mg a 1mg/kg
        Excipiente qsp.............................................................................................................1 cápsula

Posologia: a critério do médico veterinário, 0,25mg  a 1mg/kg/12-24 horas via oral em cães. 
Em gatos 6,25mg a 12,5mg/animal/24 horas via oral. 

Indicação: bloqueador beta adrenérgico antiarrítimico e anti-hipertensivo. 

6.    Hidroclorotiazida..................................................................................................2mg a 4mg/kg
        Excipiente qsp.............................................................................................................1 cápsula

Posologia: a critério do médico veterinário, 2 a 4 mg/kg/12 horas via oral em cães. Em gatos 
de 2mg a 4mg/kg/12 horas via oral em gatos. Em gatos para diminuir a excreção urinária de 
cálcio: 1mg/kg/12 horas via oral. 

Indicação: diurético tiazídico para tratamento de hipertensão, edemas, diabetes insipidus
nefrogênico e prevenção da recorrência de urólitos de oxalato de cálcio. 

Ademetionina
(SAMe)

 

Bromelina  

Coenzima Q10 

Nutracêutico para tratamento
de intoxicação por acetaminofeno
e adjuvante em hepatopatias
e osteoartrites.

 

Enzima proteolítica que auxilia
no processo digestivo. 

 

Suplemento antioxidante
e estimulante do sistema 
imunológico. 

 

• 20mg/kg/24/horas VO.
• Cães de pequeno porte:  
   90mg/animal/24horas/VO. 
• Cães de médio porte: 
    225mg/animal/24horas/VO. 
• Cães gigantes:
   425mg/animal/24horas/VO.

 

• 20mg/kg/24 horas via oral  

• Cães de pequeno porte:
   30mg/animal/12horas via oral.
• Cães de grande porte:
   90mg/animal/12 horas via oral.  

 

• 20mg/kg/24horas/VO.
• 90mg/animal/24horas/
VO, para gatos com
mais de 5Kg de peso
corporal.
• Lipidose hepática 
felina: 35mg a 60mg/
kg/24horas/VO. 

 

• 20mg/kg/24 horas
via oral. 

 

• 2mg/2,5kg de peso
corpóreo/24 horas/
via oral. 
• Baseado no produto
comercial Senior 
Q10 Gatos. 

Colágeno não
desnaturado
tipo II (UC-II)

 Indicado para uso em animais
com doença  articular degenerativa.
Dessensibiliza o sistema
imunológico e ajuda a manter a
saúde das articulações.

 • Animais até 20kg: 
   20mg/24horas/Via oral. 
• Animais acima de 20KG: 
   40mg/24horas/via oral

 • 20mg/animal/
24 horas/via oral.  

 

L-carnitina

 

Adjuvante no tratamento de
cardiomiopatia em cães e
lipidose hepática felina

• 50mg-100mg/Kg/8-12 
  horas via oral. 

Melatonina Hormônio hipofisário para o
tratamento de alterações
dermatológicas, comportamentais. 

• 3mg/animal (cães com menos
de 10kg) a 6mg/animal (cães com
mais de 10kg)/8-12horas/via oral,
durante seis a oito semanas
(dermatologia) ou 3-6mg/animal/
12-24horas/via oral
(redução da atividade noturna). 

• 3-12mg/animal/
12-24horas/via oral 
(redução de atividade 
noturna). 

• 50mg a 100mg/kg/
24 horas/ via oral.  

Princípio ativo Indicação Dose para cão Dose para gato
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 50mg a 100mg/kg/24 horas/ via oral. 

Silimarina  Nutracêutico fitoterápico e
hepatoprotetor, para tratamento
adjuvante de alterações hepáticas. 

 • 20mg a 50mg/kg/24horas/via oral.  • 20mg a 50mg/kg/
   24 horas/via oral. 
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