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     Descrição 

Esse ativo é o éster lipofílico da testosterona natural, ativo pela via oral, através da absorção, 

pelo sistema linfático, escapando desta maneira da inativação hepática. A terapêutica com 

undecanoato de testosterona aumenta os níveis plasmáticos de testosterona e seus 

metabólitos ativos, mantendo um efeito terapêutico constante. É bem tolerado e, ao 

contrário dos outros derivados oralmente ativos da testosterona, não afeta a função 

hepática. 

 

     Indicações 

 Reposição da testosterona nos distúrbios hipogonadais masculinas; 

 Vasectomia; 

 Hipopituitarismo; 

 

 



 

 

 Impotência de origem endócrina; 

 Certos tipos de infertilidade; 

 Osteoporose originada pela deficiência androgênica. 

     Contraindicações 

Em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Suspeita ou caso 

confirmado de carcinoma mamário ou prostático. 

 

     Interações Medicamentosas 

Agentes indutores de enzimas podem diminuir e agentes inibidores de enzimas 

podem aumentar os níveis de testosterona. Portanto, poderá ser necessário o ajuste da dose.  

Insulina e outros medicamentos antidiabéticos:  

Os androgênios podem melhorar a tolerância à glicose e diminuir a necessidade de 

insulina ou de outros medicamentos antidiabéticos em pacientes diabéticos. Pacientes com 

diabetes mellitus devem ser monitorados especialmente no início ou final do tratamento e 

em intervalos periódicos durante o tratamento com Testosterona Undecil. 

Terapia anticoagulante:  

Doses elevadas de androgênios podem aumentar a ação anticoagulante de agentes 

tipo cumarina. Portanto, o monitoramento cuidadoso do tempo de protrombina e, se 

necessário uma redução da dose de anticoagulante é necessária durante a terapia.  

ACTH ou corticosteroides:  

A administração concomitante de testosterona com ACTH ou corticosteroides pode 

aumentar a formação de edema. Assim, essas substâncias ativas devem ser administradas 

com cautela, particularmente em pacientes com doença cardíaca ou hepática ou em 

pacientes predispostos ao edema.  

Interações com testes laboratoriais:  



 

 

Androgênios podem diminuir os níveis de globulina ligante de tiroxina, resultando em 

diminuição total de níveis de T4 séricos e aumento da captação de resina T3 e T4. As 

concentrações de hormônio da tireoide livre permanecem inalteradas, no entanto não há 

nenhuma evidência clínica de disfunção da tireoide. 

 

     Reações Adversas 

As seguintes reações adversas estão associadas com a terapia androgênica: priapismo 

e outros sinais de estimulação sexual excessiva; em meninos pré-púberes, desenvolvimento 

sexual precoce, aumento da frequência de ereções, aumento de pênis e fechamento 

prematuro das epífises; oligospermia e diminuição do volume ejaculado; retenção 

hidrossalina. 

Superdosagem: Não se espera a ocorrência de sintomas tóxicos nas doses 

recomendadas. Não há dados referentes aos sintomas ou tratamento para superdosagem 

aguda. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Uso interno 

A dose inicial necessária geralmente  está entre 120 a 160 mg por dia, durante 3 

semanas. A dose subsequente (40-120 mg por dia) baseia-se no efeito clínico obtido durante 

as primeiras semanas de tratamento. 
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