
 

PIMOBENDAN 

 
Pimobendan é um inodilatador utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva (ICC) 
resultante de degeneração mixomatosa da válvula mitral (DMVM) ou com cardiomiopatia dilatada (CMD) 
em cães.  
 
Pimobendan aumenta a contratilidade ventricular e reduz a pré-carga e pós-carga em pacientes com 
insuficiência cardíaca avançada.  Pimobendan está aprovado para utilização em cães para tratar a 
insuficiência cardíaca congestiva, provenientes de insuficiência valvular ou cardiomiopatia dilatada em 
alguns países na Europa e no Canadá, México e Austrália. A American College of Veterinary Internal 
Medicine (ACVIN) órgão que representa a especialidade de cardiologia nos EUA publicou as 
recomendações da maioria dos cardiologistas para o tratamento de doença valvular em cães sendo 
consenso seu uso em ICC aguda e crônica. 
 
DOSE USUAL 
Cães: 0,25-0,3MG/KG A CADA 12 HORAS/VO. 
 
CONTRA-INDICAÇÕES 
Pimobendan não deve ser utilizado em casos de cardiomiopatias hipertróficas ou condições clínicas onde 
não é possível um aumento da potência cardíaca por razões funcionais ou anatômicas (como por exemplo, 
estenose aórtica). Como o Pimobendan é metabolizado no fígado, não deve ser utilizado em cães com 
insuficiência hepática grave. 
 
PRECAUÇÕES 
Em animais diabéticos, os níveis de glicose sanguínea devem ser rigorosamente monitorados. A absorção 
do medicamento é modificada quando o mesmo é administrado com o alimento. Para uma maior eficácia, 
recomenda-se administrar o medicamento de estomago vazio ou uma hora antes do alimento.   
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