
 

 

 

 
Uso: Interno/ Externo  
 
Fator de Correção: Não se aplica 
 
Fator de Equivalência: 1,0 
 

 

IOIMBINA 
VASODILATADOR 

 
Indicação 
Ioimbina é um estimulante sexual masculino. Um alcalóide obtido do yohimbe 
(Pausinystalia yohimbe) que pertence à classe farmacológica dos bloqueadores alfa-
adrenérgicos. Indicado para impotência sexual masculina. 
Por ser vasodilatador, melhora a circulação local e pode ser utilizado como adjuvante no 
tratamento da celulite. 

 
Recomendação de uso 
Usada de 6 a 18mg/dia, em doses divididas.  
Pode ser ingerido até 30mg/dia.  
Para uso externo, é usada nas concentrações de 0,5 a 2,0%. 
Ocorrendo efeitos colaterais a dose deve ser reduzida, sendo gradativamente ajustada.  

 
Excipientes 

É indicada associação com os seguintes excipientes: lactose, estearato de magnésio, 
aerosil e celulose microcristalina. 
 
Contra indicações 
Contra indicado em pacientes com úlcera, doenças renais ou cardíacas; contra indicado 

com uso concomitante com anti-hipertensivo clonidina, tranquilizantes e antidepressivos. É 
também contra indicado para gestantes e crianças. 
 
Ioimbina – opções para tratamento da disfunção erétil 
A Ioimbina bloqueia os receptores 2-adrenérgicos pré-sinápticos. Sua ação 

vasodilatadora periférica se assemelha aquela observada com a reserpina, embora mais 
fraca e de menor duração. O efeito da Ioimbina sobre o sistema nervoso autônomo 
periférico é o aumento da atividade parassimpática (colinérgica) e a diminuição da 

atividade simpática (adrenérgica). No desempenho sexual masculino a ereção está ligada à 
atividade colinérgica e ao bloqueio 2-adrenérgico, os quais podem resultar em aumento 

do tônus peniano, diminuindo o esvaziamento do fluxo no pênis ou ambos. A Ioimbina 
produz vasodilatação do corpo cavernoso pelo efeito alfa-antagonista. 
 
Ioimbina - veterinária 
A Ioimbina é indicada para reverter o efeito da xylazina em cães. Pode ser encontrada 
nas formas farmacêuticas injetáveis IM e IV (Plumb.D.C.,2002). A administração oral em 
animais também pode ser feita, sob forma de cápsulas ou biscoitos medicamentosos. 

Segue abstract com a administração oral de Ioimbina para cachorros. 
A eficácia da Ioimbina como antídoto foi avaliada em um estudo com 8 cães com 
dermodicoses generalizadas e 5 cães com sarna foram tratados com 1,25% de solução de 
amitraz aplicada semanalmente associado com tratamento com antídoto (atipamezol- 
0,1mg/Kg I.M. uma vez e Ioimbina 0,1mg/Kg uma vez ao dia por 3 dias, via oral). Alguns  
efeitos colaterais foram observados porém cessaram com o tratamento com antídoto. O 

resultado foi eficaz. 

 
Ioimbina é utilizada como lipolítico tópico à 0,5 à 2,0% em cremes para uso tópico, e 
também em mesoterapia. 
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