
DECA-DURABOLINA
(decanoato de nandrolona)

NOME DO MEDICAMENTO
Deca-Durabolin(Solução para injeção de decanoato de nandrolona)

Fórmula molecular: C28H44O3

Nome Químico: decanoato de 3-oxo-estr-4-en-17β-il
Massa molecular: 428,7 Cas. Nº: 360-70-3

Deca-Durabolin é uma preparação oleosa androgênica para administração intramuscular.

DESCRIÇÃO

O decanoato de nandrolona é um pó cristalino branco a cremoso. É praticamente insolúvel em água, mas é 
livremente solúvel em clorofórmio, etanol, éter, óleos fixos e ésteres.

Deca-Durabolin vem em seringas pré-cheias de 1 ml contendo 1 ml de líquido oleoso amarelo claro.

Composição

Cada ml de Deca-Durabolin contém 50 mg do ingrediente ativo decanoato de nandrolona. O produto também 
contém os ingredientes inativos álcool benzílico (0,1 ml) e óleo de arachis (amendoim) que compõem o volume.

FARMACOLOGIA

Propriedades farmacodinâmicas

Deca-Durabolin é uma preparação anabólica injetável. A substância farmacologicamente ativa é a nandrolona. O 
éster decanoato confere à preparação uma duração de ação de cerca de três semanas após a injeção.

A nandrolona está quimicamente relacionada ao hormônio masculino. Comparado com a testosterona, tem uma 
atividade anabólica aumentada e uma atividade androgênica reduzida. Isso foi demonstrado em bioensaios em 
animais e explicado por estudos de ligação ao receptor. A baixa androgenicidade da nandrolona é confirmada no 
uso clínico. No ser humano, Deca-Durabolin demonstrou influenciar positivamente o metabolismo do cálcio e 
aumentar a massa óssea na osteoporose. Em mulheres com carcinoma mamário disseminado, foi relatado que 
Deca-Durabolin produz regressões objetivas por muitos meses. Além disso, Deca-Durabolin tem uma ação de 
economia de nitrogênio. Este efeito no metabolismo de proteínas foi estabelecido por estudos metabólicos e é 
utilizado terapeuticamente em condições onde existe uma deficiência de proteína, como durante doenças 
crônicas debilitantes e após cirurgias de grande porte e traumas graves.
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Deca-Durabolin serve como um adjuvante de suporte para terapias específicas e medidas dietéticas, bem como 
nutrição parenteral.

Os efeitos androgênicos (por exemplo, virilização) são relativamente incomuns nas dosagens 
recomendadas. A nandrolona não possui o grupo C17alfa-alquila que está associado à ocorrência de 
disfunção hepática e colestase.

Propriedades farmacocinéticas

Absorção
O decanoato de nandrolona é liberado lentamente do local da injeção para o sangue com uma meia-vida de 6 dias.

Distribuição
No sangue, o éster é rapidamente hidrolisado em nandrolona com meia-vida de uma hora ou menos. O 
processo combinado de hidrólise e distribuição e eliminação de nandrolona tem uma meia-vida média de 
aproximadamente 4 horas.

Metabolismo e excreção
A nandrolona é metabolizada pelo fígado. 19-norandrosterona, 19-norretiocholanolona e 19-
norepiandrosterona foram identificados como metabólitos na urina. Não se sabe se esses metabólitos 
apresentam ação farmacológica.

INDICAÇÕES

• Insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica e anemia da insuficiência renal crônica.
• Para o tratamento paliativo do carcinoma mamário inoperável.
• Osteoporose (quando a terapia com estrogênio é contraindicada).
• Anemia aplástica.
• Pacientes em tratamento prolongado com corticosteróides.

CONTRA-INDICAÇÕES

• Gravidez.
• Lactação.
• Carcinoma de próstata conhecido ou suspeito ou carcinoma mamário no homem.
• Hipersensibilidade à substância ativa, decanoato de nandrolona,   ou a qualquer um dos excipientes, 

incluindo óleo de amendoim. Deca-Durabolin é, portanto, contraindicado em pacientes alérgicos a 
amendoim e soja (verPRECAUÇÕES).

• Nefrose ou a fase nefrótica da nefrite.
• Doença hepática com excreção de bilirrubina prejudicada.
• Insuficiência cardíaca.

PRECAUÇÕES

• As dosagens recomendadas não devem ser excedidas.
• Se surgirem sinais de virilização, deve ser considerada a descontinuação do tratamento.
• A injeção de Deca-Durabolin não deve ser administrada se o paciente estiver sob a influência de 

heparina.
• Os esteróides anabolizantes devem ser usados   com cautela em pacientes com hipertrofia benigna da próstata.
• Houve relatos raros de neoplasias hepatocelulares e peliose hepática em associação com terapia de 

longo prazo com esteróides androgênicos-anabólicos.
• Deca-Durabolin contém 100 mg de álcool benzílico por mL de solução e não deve ser administrado a 

crianças menores de 3 anos, incluindo bebês prematuros ou recém-nascidos. O álcool benzílico pode 
causar reações tóxicas e reações anafilactóides em bebês e crianças até 3 anos de idade.

• Não há dados suficientes sobre o uso de Deca-Durabolin em crianças. A segurança e a eficácia 
não foram determinadas.

RA 1235 OSSmPC 9 (Ref 8.0) - 2-



• Deca-Durabolin contém óleo de arachis (amendoim) e não deve ser tomado/aplicado por pacientes 
sabidamente alérgicos ao amendoim. Como existe uma possível relação entre alergia ao amendoim e 
alergia à soja, os pacientes com alergia à soja também devem evitar Deca-Durabolin (ver CONTRA-
INDICAÇÕES).

• Pacientes com as seguintes condições devem ser monitorados:
- insuficiência cardíaca latente ou evidente, insuficiência ou disfunção renal, hipertensão, epilepsia ou enxaqueca 

(ou história dessas condições), uma vez que os esteroides anabolizantes podem ocasionalmente induzir 
retenção de sal e líquidos;
história de infarto do miocárdio ou doença arterial crônica. Como o colesterol sérico pode aumentar 
ou diminuir durante a terapia com andrógenos, é necessária cautela na administração a esses 
pacientes. As determinações seriadas do colesterol sérico são importantes.
diabetes - verInterações com outros medicamentos;
crescimento estatural incompleto, pois esteroides anabolizantes em altas dosagens podem acelerar o 
fechamento epifisário;
metástases esqueléticas de câncer de mama; estes doentes podem desenvolver hipercalcemia e 
hipercalciúria espontaneamente, caso em que Deca-Durabolin deve ser interrompido e a 
hipercalcemia tratada adequadamente. Se os níveis de cálcio voltarem ao normal, a terapia com 
esteróides anabolizantes pode ser retomada;
disfunção hepática.

-

-
-

-

-

• Os prescritores devem ter cuidado para que Deca-Durabolin não seja usado indevidamente e devem estar cientes de 
que alguns indivíduos podem apresentar comportamento de busca de drogas. O uso indevido de substâncias 
anabolizantes para aumentar a habilidade no esporte traz os seguintes riscos graves para a saúde e deve ser 
desencorajado: retenção de água; atrofia testicular e inibição da espermatogênese em machos; oligomenorreia e 
virilização, observadas como rouquidão, acne e hirsutismo nas mulheres; peliose hepática ou outra hepatotoxicidade 
(verEFEITOS ADVERSOS).

Efeitos na Fertilidade

Estudos padrão de fertilidade e desenvolvimento embrionário inicial em animais adultos não foram conduzidos com 
decanoato de nandrolona.

Uso na gravidez (categoria D)

Contra-indicado. Os esteróides anabolizantes e outras substâncias com efeitos androgênicos podem ter um efeito 
virilizante no feto.

Uso na lactação

Contra-indicado. Os esteróides anabolizantes podem ter um efeito virilizante no recém-nascido e a quantidade de 
ésteres de nandrolona excretada no leite materno é desconhecida.

Carcinogenicidade

Estudos sobre os efeitos cancerígenos do decanoato de nandrolona em animais não foram realizados.

Genotoxicidade

Estudos sobre os efeitos genotóxicos do decanoato de nandrolona não foram realizados.

Interações com outros medicamentos

• Anticoagulantes: Os esteróides anabolizantes podem aumentar a sensibilidade aos anticoagulantes orais. A dosagem 
dos anticoagulantes pode ter que ser diminuída para manter o tempo de protrombina no nível terapêutico desejado. 
Os pacientes que recebem terapia anticoagulante oral requerem monitoramento cuidadoso, especialmente quando 
os anabolizantes são iniciados ou interrompidos.

• Insulina e outros agentes hipoglicemiantes: em pacientes diabéticos, os efeitos metabólicos dos anabolizantes 
podem diminuir a glicose no sangue e, assim, diminuir as necessidades de insulina e outros agentes 
hipoglicemiantes.
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Efeitos em exames laboratoriais

• Os anabolizantes podem diminuir os níveis de iodo ligado a proteínas (PBI), a capacidade de ligação da tiroxina e a 
captação de iodo radioativo.

• Os anabolizantes podem causar alterações no teste de tolerância à glicose e no teste de metirapona (funcionamento da 
hipófise).

EFEITOS ADVERSOS

Os efeitos adversos dependem da dosagem, intervalo de dose e sensibilidade individual. Os efeitos adversos são 
devidos à atividade androgênica da preparação.

Órgão do Sistema
Classe

Comum Incomum Cru

Em geral Retenção de água

Endócrino Virilização (em
fêmeas*) mostrado como:
rouquidão
acne
hirsutismo
Aumento diminuido
libido.

Inibição da espermatogênese 
Oligospermia
Atrofia testicular
Impotência
Ginecomastia
Aumento da frequência de ereções 
Aumento do tamanho do pênis (meninos 
pré-púberes)
Hipertrofia do clitóris Aumento do 
crescimento de pelos pubianos 
Oligomenorreia
Amenorreia

Metabólico Hiperlipidemia
Diminuição do colesterol HDL sérico

hematológico Aumento da hemoglobina para 
níveis elevados anormais

Cardiovascular Hipertensão
Gastrointestinal Náusea
Hepatobiliar Fígado anormal

função
Icterícia
Peliose
hepatite

Geniturinário Epididimite
Irritabilidade da bexiga
Fluxo de urina reduzido
Priapismo hipertrofia benigna da 
próstata

Musculoesquelético Fechamento epifisário prematuro (em 
crianças)

Pele &
Anexos

Acne Pele oleosa
Cabelos oleosos
Irritação na pele

prurido
Exantema
Urticária em
local da injeção
Furunculose

(* Em altas doses, tratamento prolongado e administração frequente, podem ocorrer sinais de virilização em mulheres 
sensíveis ao tratamento hormonal. Se ocorrerem sinais de virilização, deve-se considerar a interrupção do tratamento. A 
rouquidão pode ser o primeiro sinal de alteração da voz que pode ser duradouro e às vezes irreversível.)
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DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

Deca-Durabolin só deve ser administrado por injeção intramuscular profunda. Os frascos e ampolas destinam-se 
apenas a uma única utilização.

• Condições renais, como insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica: 25-50 mg a cada 2-3 semanas. 
Inicialmente, podem ser necessárias dosagens mais altas (50 mg por semana).

• Para o tratamento paliativo do carcinoma mamário inoperável: 50 mg a cada 2-3 semanas.
• Osteoporose (quando a terapia com estrogênio é contraindicada):50 mg a cada 2-3 semanas.
• Para pacientes em tratamento de longo prazo com corticosteróides: 50 mg a cada 2-3 semanas.
• NB Para um efeito anabólico ideal é necessário administrar quantidades adequadas de vitaminas, 

minerais e proteínas em uma dieta rica em calorias.
• Para o tratamento da anemia:

o
o

Anemia aplástica: 50-150 mg todas as semanas.
Anemia da Insuficiência Renal Crônica: 100mg para mulheres, 200mg para homens uma vez por semana.

Depois de se obter uma melhoria satisfatória ou uma normalização do hemograma, o tratamento deve ser 
interrompido gradualmente com base na monitorização regular dos parâmetros hematológicos. Caso ocorra 
uma recaída a qualquer momento enquanto a dose estiver sendo reduzida ou após a interrupção do 
tratamento, deve-se considerar a reinstituição da terapia.

O início de um efeito terapêutico pode variar amplamente entre os pacientes. Se não ocorrer resposta satisfatória 
após 3-6 meses de tratamento, a administração deve ser descontinuada.

Pacientes pediátricos:Deca-Durabolin não é recomendado em pacientes pediátricos (verPRECAUÇÕES).

SUPERDOSAGEM

Não há recomendações específicas para o manejo da superdosagem com Deca-Durabolin. A toxicidade 
intramuscular aguda dos ésteres de nandrolona é muito baixa.

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Deca-Durabolin Orgaject 50mg/ml solução injetável (AUST R 10655): 1 ml em uma seringa de vidro 
descartável.

Armazenar abaixo de 250C e proteger da luz.

NOME E ENDEREÇO   DO PATROCINADOR

Merck Sharp & Dohme (Austrália) Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
South Granville NSW 2142 
Austrália

Merck Sharp & Dohme (Nova Zelândia) Ltd. Caixa 
Postal 99 851
Novo Mercado
Auckland 1149
Nova Zelândia

CALENDÁRIO DE VENENO DO MEDICAMENTO

Anexo 4 - Medicamento Somente Prescrição
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DATA DE APROVAÇÃO

Data de aprovação da TGA: 22 de fevereiro de 2007 Data da 
alteração mais recente: 06 de outubro de 2011

As informações fornecidas referem-se apenas ao Deca-Durabolin 50mg e não devem ser usadas em 
relação a qualquer outro produto que também possa conter o mesmo princípio ativo.
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