
Fenobarbital PG
Anticonvulsivante para cães e gatos.

Fórmula:
Cada comprimido multidose contém:
Fenobarbital .......................................................................................... 40 mg
Excipientes cps .................................................................................. 300 mg

Indicações:
Para tratamento da epilepsia primária ou idiopática, epilepsia secundária, convulsões focalizadas ou 
generalizadas.
Para transtornos do comportamento: hiperexcitabilidade, agressão afetiva, lambido excessivo, atitude de 
caçar moscas inexistentes, automutilação, animais que correm em círculos tentando morder o rabo, 
hipersexualidade, comportamento destrutivo.
Como tranquilizante nos animais nervosos o irritáveis que requerem sujeição química e não devem 
receber promacínicos, pois são totalmente contraindicados em animais que apresentam convulsões.
Em animais com intenso prurido diminui a sensação de comichão e ajuda a controlar a coceira e 
automutilação excessiva que produz dano mecânico da pele.

Dosagem e administração:
Gatos: 1-4 mg/kg a cada 12 horas (1/4-1/2 comprimido multidose para um gato adulto a cada 12 horas).
Cães: Epilepsia: 2 mg/kg a cada 12 horas (1/2 comprimido cada 10 kg cada 12 horas). As margens mínimas 
e máximas descritas são 1-15 mg/kg a cada 12 horas.
Transtornos do comportamento: 1-4 mg/kg a cada 12 horas.  É necessário um período de 8-15 dias para 
atingir níveis terapêuticos estáveis em sangue. O fenobarbital pode combinar-se com outras drogas 
antiepilépticas.
Após tratamento de 6 meses nos quais haja convulsões, a dose poderá ser diminuída. Isto deverá ser feito 
de modo progressivo e lento, para evitar o aparecimento do status epilépticus.
O fenobarbital deve ser administrado longe das refeições. A dose aqui sugerida é orientadora e a que gera 
respostas na maioria dos casos. Contudo há uma grande variação na resposta individual. Poderão ser 
administradas doses superiores às sugeridas, a critério do médico veterinário devendo monitorar-se o 
aparecimento de efeitos colaterais indesejáveis. Após um período de tratamento pode ser necessário 
elevar a dose ou a frequência pelo efeito da indução enzimática.

Apresentação: 
Estojo contendo 30 comprimidos multidose.
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