
ESTROMBOL  

Terapia anabólica esteróide. Estrombol é um anabólico que possui um maior efeito anabólico com um 

mínimo efeito androgênico, comparando-o a seus similares. Está indicado nos seguintes quadros: 

miopatias, miosites, enfermidade do músculo branco, anemias severas, osteoporose, fraturas e 

osteólises. Uso injetável. 

 

Indicações: Uso em equinos desportivos, cães e gatos. 

 

Fórmula: Cada 100 mL contém: 

Estanozolol...........................2,5g 

Excipiente q. s. p. ............100 mL 

 

 

Contra-indicações: Deve ser evitado o seu uso em animais prenhes. 

 

Precauções: Deve-se ter especial atenção em animais com falha cardiovascular ou renal, devido a 

retenção de sódio e água. Deve-se controlar com teste laboratorial e em caso de agravar-se a patologia, 

seu uso deve ser interrompido. É afetada a resposta da tolerância à glicose e a determinação da 

glicemia. Aumenta a excreção de creatinina e pode notar-se alterações das transaminases e a fosfatase 

alcalina. No uso normal, até 14 dias após a aplicação inicial, não se notam efeitos colaterais 

androgênicos, salvo um leve incremento de libido nos machos, exceto em cães. Não se observou 

fechamento das epífises de crescimento em potros. Em tratamentos mais prolongados, caso comecem a 

ocorrer sinais colaterais androgênicos, a administração deve ser interrompida. A administração em 

cavalos desportivos deve ser suspensa oito dias antes da competição. 

Interações medicamentosas: Potencializa a ação dos anticoagulantes. Em animais diabéticos, aumenta a 

sensibilidade de resposta à insulina. 

 

Dosagem e modo de usar: Via intramuscular profunda. As doses podem repetir-se a cada 7 dias, ou 

segundo critério do Médico Veterinário. Não associar nenhuma outra droga na mesma seringa. 

Equinos: 1 mL/50 Kg de peso (25 mg/50 Kg de peso) 

Cães grandes e médio: 1 a 2 mL totais (50 mg)  

Cães pequenos e gatos: 0,5 a 1 mL totais (25 mg) 

 

Apresentação: Frasco ampola contendo 10 mL 



Fabricado por: Laboratorio Fundación 

Avelino Días 2535 – (1406), Buenos Aires – Argentina 

 

Importador no Brasil: FAREX DO BRASIL LTDA. 

Rua Lauro Muller, 860 – Pav. N. 7 

CEP: 90240-130 – Bairro Navegantes 

Porto Alegre / RS – CNPJ: 04.067.132/0001-91 

Tel: (51)3374-7200 

Responsável Técnico: Dr. Eduardo Geyer CRMV/RS: 5.638 

 

Representante e Gestor Comercial no Brasil: CENTRALVET, de propriedade de GLANZMANN COMERCIAL, 

Importação, Exportação, Assessoria, Consultoria, Marketing e Representação Comercial em Veterinária 

Ltda. 

CNPJ: 09.250.375/0001-84 

Rua Manoel Matheus, 129. Piso Superior. Centro, Vinhedo/SP. Caixa Postal 17. 

CEP: 13280-000 

Tel.: (19) 3836-2220 

Site: www.centralvet.com.br 

E-mail: centralvet@centralvet.com.br 

Responsável Técnico: Ronald Glanzmann CRMV-SP 9670 
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