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Uso Veterinário

Administração e dose

Insuficiência cardíaca congestiva em cães
A dose recomendada é de 0,25 a 0,50 mg de
benazepril para cada kg de peso corporal, admi-
nistrada por via oral, uma vez ao dia, de acordo
com o seguinte esquema:

Fortekor pode ser administrado com ou sem ali -
mento. A duração do tratamento é ilimitada. Sob
o critério do médico veterinário a dose pode ser 
dobrada, mas, mesmo assim, deve ser adminis -
trada apenas uma vez ao dia.
Fortekor pode ser administrado em combinação
com digoxina, diuréticos e drogas anti-arrítmicas
quando necessário.

Insuficiência renal crônica em gatos
A dose recomendada é de 0,5 mg de cloridrato de
benazepril, por kg de peso corporal, administrada
por via oral uma vez ao dia, de acordo com a
seguinte recomendação:

Fortekor pode ser administrado junto ou não de
alimentos. A duraçao do tratamento é ilimitada.

Contra-indicações e precauções

Cães
Sinais de hipotensão, como cansaço, tonturas,
são raros, mas podem aparecer. Nestes casos
pode ser necessário reduzir a dose do diurético. 
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Fórmula

Fortekor 5 mg
Cloridrato de benazepril 005 mg
Excipiente q.s.p 192 mg

Fortekor 20 mg
Cloridrato de benazepril 020 mg
Excipiente q.s.p 182 mg

Indicações

Fortekor é indicado para o tratamento da insufi-
ciência cardíaca congestiva em cães e insuficiên-
cia renal crônica em gatos. Após a administra ção
oral o benazepril é rapidamente absorvido a partir
do trato in testinal e hidrolizado na sua forma
bena zeprilato, um metabólito altamente especí -
fico e potente inibidor da enzima conversora da
angiotensina (ECA). Fortekor produz uma inibi -
ção significativa da ECA plasmática por mais de
24 horas após a administração de dose única. 
A inibição da ECA leva a uma redução de con ver -
s ão da Angiotensina I inativa, em Angiotensi na II
ativa, determinando a redução dos efeitos me dia -
dos pela última, tais como, vasoconstrição das
arté rias e veias e a retenção de sódio e água
pelos rins.
Em cães com insuficiência cardíaca congestiva, a
adminis tração de Fortekor reduz a pressão san -
güínea e o volume de carga sobre o coração.
Fortekor induz a um significativo aumento da ex -
pectativa de vida de cães com insuficiência car-
díaca congestiva, sob condições clínicas muito
mais favoráveis, tal como, redu ção da tosse e
com uma melhor qualidade de vida.
Ao contrário do que ocorre com outros inibido-
res da ECA, benazepril é excretado pelas vias
biliar e uri nária, de modo que não se faz neces-
sário o ajuste de dose para o tratamento de ani-
mais com insufi ciência renal.
Em gatos com insuficiência renal crônica Forte kor
reduz a perda de proteína pela urina e diminui a
pressão sangüínea intraglomerular. 
Fortekor aumenta o apetite, a qualidade de vida
e alonga o tempo de vida de gatos, particular-
mente em casos de doença em estado avançado.

Fortekor 5 Fortekor 20

Dose 
padrão

Dose 
dupla

Dose 
padrão

Dose 
dupla

5–10

11–20

21–40

41–80

1/2 compr.

1 compr.

–

1 compr.

2 compr.

–

–

–

–

1/2 compr.

1 compr.

–

–

1 compr.

2 compr.

Peso
em kg

Peso dos gatos em kg

2,5–5

entre 5 e 10

Fortekor 5 mg

1/2 comprimido

1 comprimido



Pode ocorrer interação com a droga espironolac-
tona.
Fortekor não é recomendado para animais de
reprodução e cadelas prenhes ou em lactação.
Esses animais somente deverão ser tratados se
o risco/benefício for considerado justificável.
Não tratar animais que apresentem evidência 
de falha cardíaca devido a estenose da válvula
aórtica.
Toda vez que meio comprimido for guardado, o
mesmo deve ser mantido dentro do frasco.

Gatos
Fortekor pode aumentar a concentraçao da crea-
tinina plasmática ao início do tratamento. O efeito
terapêutico do produto, está relacionado com a
redução da pressão sangüínea, entretanto o 
desaparecimento dos sintomas não é indicativo
para suspender o tratamento. 
Fortekor não é recomendado para gatas reprodu-
toras ou prenhes ou animais em lactação.

Informações complementares
Não foram observadas evidências de toxicidade
renal com Fortekor durante os testes clínicos do
produto. A excreção via biliar significa que exis te
um risco muito baixo de bioacumulação em cães
com insuficiência renal. Contudo como é a rotina
nestes casos, é recomendável se monitorar as
concentrações de uréia e creatinina plasmática
de cães com insuficiência renal.

Fortekor® 20 – Licenciado no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o
n°. 6.058/97

Fortekor® 5 – Licenciado no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n°.
6.059/97

Apresentação: frasco de plástico contendo 30
comprimidos.

Venda sob prescrição de Médico Veterinário

Proprietário
Novartis Animal Health Inc.

Fabricante
Novartis Santé Animale S.A.S.
Huningue – França

Representante exclusivo no Brasil, Importador e
Distribuidor
NOVARTIS SAÚDE ANIMAL LTDA
Av. Pref. João Vilallobo Quero, 2253
06421-300 Barueri – SP
CNPJ 00.820.120/0005-69

Responsável Técnico
Denis Frota Daflon – CRMV-SP 23.802

PRODUTO IMPORTADO

Informações ao cliente:
0800-888-8280
São Paulo - segunda à sexta
das 8:00 às 17:00 horas.

® Marca Registrada Novartis AG,
Basiléia, Suíça
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