
 
Tranquilizante e anticonvulsivante para cães e gatos.
Solução estéril injetável.

Fórmula:
Diazepam...................................................................... 500 mg
Excipientes cps ........................................................... 100 ml

Indicações:
Diazepet é indicado como sedativo para o tratamento das convulsões, controle da hiperexcitabilidade ou 
como relaxante muscular. É frequentemente utilizado em combinação com outras drogas na 
pré-medicação e indução anestésica, o que facilita o manuseio do animal durante a anestesia e permite 
melhor recuperação.
Em alguns animais, principalmente gatos, o diazepam é utilizado em pequenas doses, como orexígeno e 
no tratamento de problemas comportamentais, tais como pulverização de urina ou agressividade.

Dosagem e administração: 
Via de administração: por via injetável endovenosa, intramuscular e intrarretal. 
Ao contrário do que ocorre com outras formulações, o Diazepet pode ser combinado em uma mesma 
seringa com outras drogas em solução aquosa, como a ketamina.
Convulsões: Cães e gatos: em geral, a dose recomendada de diazepam em ambas as espécies é de 0,2 
ml/kg, administrada por via endovenosa. Para a administração em dose única, o limite superior sugerido é 
o seguinte:
· Cães: 4 ml (20 mg)
· Gatos: 1 ml (5 mg)
Diazepet pode ser administrado em cães que sofrem de convulsões como uma solução líquida por via retal 
a uma dose de 1 mg/kg. Sugerimos esta via em virtude das outras formas de administração apresentarem 
dificuldades durante as convulsões.
As doses são indicativas, principalmente, no caso de tratamento de crises epilépticas em que não é 
possível estabelecer uma dose fixa, sendo necessário aplicar segundo o efeito.
No tratamento do status epiléptico, recomenda-se uma dose de 0,5 a 1 mg/kg (0,1 a 0,2 ml de Diazepet 
por kg de peso corporal) em aplicação lenta, por meio de um bolo endovenoso.
Pré-medicação anestésica: em cães, o diazepam é utilizado para a indução anestésica em uma dose de 
0,27 - 0,44 mg/kg (0,05 a 0,08 ml de Diazepet por kg de peso corporal) por via endovenosa, seguido por 
ketamina 11 mg/kg por via endovenosa. A duração da anestesia é de 5 a 22 minutos; a recuperação se 
caracteriza por 10 a 15 minutos de ataxia e incoordenação. Esta dose é considerada uma pré-medicação 
efetiva e segura, particularmente em cães de idade avançada com doença cardíaca, podendo ser 
aumentada para 0,6 mg/kg.
Transtornos de conduta e desordem alimentar em gatos: o diazepam pode ser administrado em dose de 
0,05 -0,4 mg/kg por via EV ou IM como orexígeno em felinos debilitados e anoréxicos e para o tratamento 
de problemas de comportamento, tais como pulverização de urina ou agressividade.
Intervalo entre as doses:
Não é possível estabelecer um intervalo de dose, já que no caso da pré-medicação, uma única dose é 
usada e para o tratamento das crises epiléticas é geralmente administrada como uma medida de 
emergência e, em seguida, o tratamento deve continuar com anticonvulsivantes orais. Para animais em 
estado epilético, a seguinte dosagem é sugerida:
. Cães: 0,2 ml/kg administrados de acordo com a necessidade ou a cada 6 horas.
· Gatos: 1 a 4 mg totais a cada 12 a 24 horas.

Duração do tratamento:
A duração do tratamento depende da condição do animal tratado, da resposta ao tratamento e da 
manifestação de efeitos adversos.

Apresentação:
Frasco-ampola contendo 10 ml.
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