
 

 

        
 

     OXANDROLONA (P.344/C5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Descrição 

A Oxandrolona é um fármaco com propriedades anabolizantes e androgênicas. É 

usado para estimular crescimento de criança com retardo generalizado. Em geral, os 

tratamentos devem ser breves, para evitar riscos. 

É composto sintético derivado da testosterona; como anabólica reverte o processo 

catabólico e o balanço negativo de nitrogênio promovendo o anabolismo protéico e 

estimulando o apetite se houver uma dieta rica em proteínas e calorias; como antianemico 

aumenta a produção de eritropoietina e de hemoglobina, aumenta o volume das hemácias e 

tem ação direta na medula óssea. 

 
 



 

 

A Oxandrolona é absorvida rapidamente no tubo digestivo e se excreta principalmente 

pela urina em forma de metabólitos e como fármaco inalterado. Uma pequena quantidade 

de excreta pelas fezes. 

 

 

     Indicações 

 • É indicado em casos de processos de depleção tecidual ou catabólica, falha de 

crescimento físico, síndrome de Turner (disgenese gonodalfeminina), hepatite alcoólica 

aguda moderada/grave e má nutrição calórica protéica moderada. 

 
  

     Contraindicações 

É contra indicado em casos de câncer de mama, disseminado e hipercalcemia. 

Comprometimento hepático grave, hipercalcemia ativa ou histórica pregressa, nefrite câncer 

de próstata e gravidez. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

O uso concomitante de adrenocorticoides, glicocorticoides, mineralocorticoide, 

corticotrofina e medicamentos e alimentos contendo sódio aumenta o risco de edema; com 

cumarínicos ou indandionicos e ou com analgésico e anti-inflamatório não esteroide há 

aumento do efeito anticoagulante devido à diminuição dos fatores de coagulação, com 

antidiabéticos orais e com insulina verifica-se aumento do efeito hipoglicêmico devido à 

diminuição da glicemia promovida pelos esteroides anabólicos. 

 

 

 

 



 

 

     Reações Adversas 

Como outros derivados 17α-alquilados, a Oxandrolona pode causar hepatotoxicidade. 

Não se deve usar em caso de insuficiência hepática grave. 

Reações mais freqüentes virilismo, irritação na bexiga, sensibilidade, ou dores nas 

mamas, ginecomastia, pirapismo e acne. 

Reações ocasionais anemia ferropriva, irritação gástrica, disfunção hepática, 

diminuição dos fatores de coagulação (sangramentos incomuns), hipercalcemia, 

escurecimento da pele, leucemia, (dor óssea), carcinoma prostático ou hipertrofia prostática, 

diarréia, sensação de peso ou de volume estomacal ou abdominal, alterações da libido, 

câimbras musculares e dificuldade ao dormir e calafrios. 

Reações raras: necrose hepática, carcinoma hepatocelular, hepatite. 

É potencialmente carcinogênica. 

Risco na gravidez. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Indicado de 2,5 a 20mg ao dia, sendo a dose usual de 5 a 10 mg diários em várias 

tomadas durante 2 a 4 semanas. 

Adultos 2.5 mg via oral 2 a 4 vezes ao dia. 

Dose máxima 20mg/dia. 

Crianças 0.25mg/kg/dia via oral. 

Síndrome de Turner 0.05 a 0.125 mg/kg/dia via oral. 
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