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❚ Tratamento da dor severa.

2 INDICACIÓNS AUTORIZADAS

Oxicodona é un analxésico opioide,
con acción agonista pura sobre os
receptores opioides K, µ e ∂ no nivel
encefálico e medular. A acción tera-
péutica da oxicodona é principalmen-
te analxésica, ansiolítica e sedante,
aínda que o seu mecanismo de acción
específica non foi totalmente identifi-
cado.
Tras a súa administración oral posúe
unha biodispoñibilidade do 87%,
sendo metabolizada no sistema enzi-
mático citocromo P-450 nos metabo-
litos noroxicodona e oximorfona.

Ámbolos dous metabolitos experi-
mentan posteriormente glucoriniza-
ción e son eliminados por vía renal.
A especialidade farmacéutica de oxi-
codona comercializada en España é
unha presentación oral en comprimi-
dos de liberación controlada (oxico-
dona LC). Esta liberación é bifásica,
inicialmente rápida, e posteriormente
seguida dun período de liberación
máis controlada, que determina a
duración da acción terapéutica en
doce horas. O tempo de semivida de
eliminación de oxicodona LC é de 4,5

1 DESCRICIÓN

horas, polo que se consegue o estado
estacionario en 24 horas.
O perfil de efectos adversos de oxico-
dona LC é similar ao do resto dos ago-
nistas opioides. As reaccións adversas
máis frecuentes foron as náuseas e o
estrinximento, presentes en aproxi-
madamente o 30% dos pacientes. O
efecto secundario máis severo foi a
depresión respiratoria, máis probable
en anciáns, en pacientes débiles ou
nos que non toleran os opioides.

Avaliación ...............................................................................Pouca ou nula mellora terapéutica
O novo medicamento non achega ningunha vantaxe significativa 

respecto a outras alternativas para a enfermidade en que está indicado
Data avaliación....................................................................................................... Setembro 2005
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cia, avaliada por valoracións subxectivas da dor
realizadas polos pacientes (principalmente
mediante a escala visual-analóxica –EVA-).
❚ Ensaio clínico aleatorizado, dobre cego, cruzado,

de 12 días de duración, realizado en 45 pacien-
tes, cunha distribución 1:1. Rexistrouse un 40%
de abandonos. Houbo diferenzas estatistica-
mente significativas en eficacia a favor do
grupo tratado con morfina LC. O brazo tratado
con oxicodona LC precisou de maior número de
doses de medicación de rescate. Houbo maior
frecuencia de estrinximento con oxicodona LC
(p < 0.01) e maior frecuencia de vómitos con
morfina LC (p <0.01).

❚ Ensaio clínico multicéntrico, aleatorizado, para-
lelo, dobre cego, de 12 días de duración, realiza-
do en 101 pacientes, cunha distribución 1:1.
Rexistrouse un 22% de abandonos. Non houbo
diferencias estatisticamente significativas en
eficacia, medicación de rescate e seguridade
entre ambos brazos. A relación de doses equia-

REACCIÓNS ADVERSAS EN ENSAIOS CLÍNICOS:
O perfil de efectos adversos de oxicodona é similar ao do resto dos agonistas opioides. As reaccións adversas máis frecuentes foron as
náuseas e o estrinximento, presentes en aproximadamente o 30% dos pacientes. O efecto secundario máis severo foi a depresión res-
piratoria, máis probable en anciáns, en pacientes débiles ou nos que non toleran os opioides.
Na seguinte táboa reflíctense as reaccións adversas máis frecuentes aparecidas nos ensaios clínicos

Táboa 1: Reaccións adversas 

Ensaios clínicos en dor non oncolóxica
Os ensaios clínicos realizados no tratamento da
dor grave non oncolóxica (neuralxia postherpética,
artrose, cirurxía e neuropatía diabética) con oxico-
dona LC utilizaron como control o placebo, polo
que no se dispoñen estudos feitos fronte os trata-
mentos analxésicos de referencia nas devanditas
patoloxías

Ensaios clínicos en dor oncolóxica
Existen 5 ensaios clínicos de oxicodona LC no tra-
tamento da dor grave oncolóxica, 4 deles contro-
lados con morfina oral de liberación controlada
(morfina LC) e 1 fronte a hidromorfa (opioide non
dispoñible en España).
Oxicodona LC fronte a morfina LC.
A maioría destes ensaios son de curta duración e
realizados en mostras pequenas de pacientes, cun
alto % de abandonos. O obxectivo dos estudos foi
avaliar a eficacia, a dose de medicación, a medica-
ción de rescate e a seguridade de oxicodona LC
fronte morfina LC. A variable principal foi a efica-

avaliación farmacoterapéutica 
de novos medicamentos<2> >Oxicodona<

❚ 10 mg de oxicodona oral LC equivalen a 20 mg de morfina oral LC.
Os comprimidos de oxicodona LC deben administrarse en intervalos de 12
horas. A dosificación depende da severidade da dor, o historial previo do
paciente, necesidades analxésicas, peso corporal e o sexo (as maiores con-
centracións en plasma danse na muller). A inxesta de alimentos non alte-
ra a absorción de oxicodona.

❚ En pacientes anciáns debilitados, pacientes que non tomaran opioides pre-
viamente, ou pacientes que presentan dor severa non controlada con opioi-
des máis débiles, a dose inicial usual é de 10 mg cada 12 horas. Pódese
aumentar, sempre que sexa posible, en incrementos do 25% - 50%.

❚ A dose correcta é a que controla a dor nun período de 12 horas e, ademais,
é ben tolerada. Se hai necesidade de medicación de escape máis de dúas
veces ao día, debe incrementarse a dosificación de oxicodona LC.

❚ Dor non oncolóxica: o tratamento deberá ser breve e intermitente co fin
de minimizar o risco de dependencia. De xeito xeral, os pacientes non debe-
rán precisar máis de 160 mg/día de oxicodona LC.

❚ Dor oncolóxica: realizarase escalada de dose até que se consiga a supre-
sión da dor, agás cando o impidan reaccións adversas non controlables á
oxicodona LC.

❚ Pacientes con insuficiencia renal ou hepática: deberá iniciarse cun 1/3 ou
1/2 da dose habitual. Na insuficiencia hepática severa, pode que sexa nece-
sario reducir a frecuencia da dosificación.

Os comprimidos de oxicodona LC deben inxerirse enteiros. Non deben
fraccionarse, mastigar nin triturar. A toma dos comprimidos de oxicodo-
na LC partidos, mastigados ou triturados leva a unha rápida liberación e
absorción dunha dose potencialmente fatal de oxicodona.

3 POSOLOXÍA E FORMA DE ADMINISTRACIÓN

4 DATOS DE EFICACIA NOS ENSAIOS CLÍNICOS REALIZADOS

5 DATOS DE SEGURIDADE

nalxésicas foi de 1:1,4. (oxicodona LC fronte a
morfina LC).

❚ Ensaio clínico aleatorizado, dobre cego, cruzado,
de 14 días de duración, realizado en 32 pacien-
tes, cunha distribución 1:1. Rexistrouse un 28%
de abandonos. Non houbo diferencias estatisti-
camente significativas en eficacia e seguridade
entre ambos brazos. O brazo tratado con oxico-
dona LC precisou de maior número de doses de
medicación de rescate. A relación de doses
equianalxésicas foi de 1:1,5. (oxicodona LC fron-
te a morfina LC).

❚ Ensaio clínico multicéntrico, aleatorizado, para-
lelo, dobre cego, de 28 días de duración, realiza-
do en 26 pacientes, cunha distribución 1:1.
Rexistrouse un 16% de abandonos. Sen diferen-
cias estatísticamente significativas en eficacia
entre oxicodona LC e morfina LC. Rexistraronse
diferencias estatisticamente significativas no
uso de medicación de rescate e nos efectos
adversos (nauseas e vómitos) a favor de oxico-
dona LC.

MOI FRECUENTES FRECUENTES INFRECUENTES
(≥10%) (1-10%) (0,1- 1%)

En xeral Edema, febre, dor abdominal, Calafríos, dor de peito, 
astenia, cefalea. reacción alérxica.

Sistema cardiovascular Vasodilatación. Palpitacións, síncope.
Sistema dixestivo Estrinximento, vómitos, Anorexia, diarrea, xerostomía, Disfaxia, gastrite, aftas orais,

diarrea dispepsia, flatulencia. íleo, estomatite, cólicos biliares
Sistema endocrino Síndrome de secreción inadecuada da hormona antidiurética.
Sistema metabólico e nutricional Deshidratación, cambio de peso.
Sistema nervioso Somnolencia, vertixe Sonos anómalos, ansiedade, Alteracións da marcha, amnesia, despersonalización, euforia, 

confusión, depresión, hiperquinesia, hipertonía, hipoastenia, hipotonía, trastornos da
insomnio, alucinacións. fala, estupor, tremores, espasmo muscular, crises epilépticas,

cambios do humor, parestesias, desexos anómalos, síndrome de 
retirada, diminución da libido.

Sistema respiratorio Disnea, broncoespasmo. Rinite, epistaxe, hipo, alteracións da voz.
Pel e anexos Prurito Rash, diaforese. Pel seca
Órganos dos sentidos Trastornos lacrimais, visión anormal, alteración do gusto, tinnitus, miose.
Sistema uroxenital Trastornos urinarios. Retención urinaria, amenorrea, impotencia
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CONTRAINDICACIÓNS:

❚ Sensibilidade coñecida á oxicodona, mor-
fina e outros opioides.

❚ Depresión respiratoria, enfermidade obs-
tructiva das vías respiratorias, asma
bronquial severa, hipercapnia.

❚ Lesións cerebrais.
❚ Abdome agudo, baleirado gástrico retar-

dado.
❚ Enfermidade hepática aguda.
❚ Administración concomitante de antide-

presivos IMAOs ou nas dúas semanas
seguintes a suspensión.

ADVERTENCIAS E PRECAUCIÓNS
ESPECIAIS DE EMPREGO:

❚ Embarazo e lactación: non se recomen-
da o seu uso nestas situacións. Oxicodo-
na excretase no leite materno, polo que
pode causar depresión respiratoria no
lactante.

❚ Nenos e adolescentes: non se estudou o
seu uso en menores de 20 años.

❚ Síndrome de abstinencia: pode produ-
cirse dependencia física en pacientes tra-
tados con oxicodona. Unha supresión
drástica do fármaco ou a administración
dun opioide antagonista pode desenca-
dear unha síndrome de abstinencia.

❚ Retirada do tratamento con oxicodona
LC: os pacientes con doses de 20 – 60
mg/día poden normalmente suspender a
terapia de xeito drástico e sen conse-
cuencias. As doses máis elevadas deberán
reducirse gradualmente, de maneira que
a dose diaria se reduza aproximadamente
ao 50% durante os dous primeiros días e
despois un 25% cada dous días, até que a
dose diaria sexa de 10 mg cada 12 horas.
Nese momento a terapia pode suspen-
derse.

❚ Sobredose: os signos de toxicidade por
oxicodona son os típicos da toxicidade
por opioides: pupilas puntiformes e
depresión respiratoria, que pode dar lugar
a apnea, parada respiratoria, depresión
circulatoria, hipotensión, coma ou morte.

No caso de sobredose masiva debese
administrar por vía intravenosa 0,8 mg de
naloxona. Repetir a intervalos de 2 –3
minutos, según sexa necesario ou median-
te infusión de 2 mg en 500 ml de solución
salina normal ou dextrosa ao 5% (0.004
mg/ml).
Para sobredoses menos severas, adminis-
trar 0.2 mg de naloxona por vía intraveno-
sa, seguido de incrementos de 0,1 mg cada
2 minutos se fose necesario.
❚ Hipotiroidismo: é aconsellable unha

redución da dosificación en caso de hipo-
tiroidismo.

❚ Pacientes opioide-dependentes,
pacientes con psicose tóxica, pacientes
con hipertensión intracranial, hipoten-
sión, hipovolemia, patoloxía biliar,
pancreatite, trastornos inflamatorios
do intestino groso, hipertrofia prostá-
tica, insuficiencia adrenocortical, alco-
holismo agudo, enfermidade hepática
e renal crónica e pacientes débiles: uti-
lizar con precaución nestes casos.

❚ Intervencións cirúrxicas: non se estable-
ceu a seguridade de oxicodona pre-ope-
ratoriamente e até 24 horas do
postoperatorio, polo que non se reco-
menda o seu uso nestas situacións.

❚ Cirurxía abdominal: deberá administrar-
se con precaución tras unha intervención
abdominal, pola posibilidade de causar
disfunción de la motilidade intestinal.

❚ Cordotomia e outros procedementos
que alivien a dor: non deberán recibir
oxicodona durante as 24 horas previas á
intervención.

❚ Efectos sobre a capacidade para con-
ducir e utilizar máquinas: os pacientes
deberán ter precaución ao conducir ou
utilizar máquinas perigosas.

INTERACCIÓNS
FARMACOLÓXICAS:

❚ Depresores do Sistema Nervioso Cen-
tral: reducirase a dose de oxicodona en
pacientes que usen depresores do SNC, xa
que os opioides potencian os efectos das
fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos,
anestésicos, hipnóticos, sedantes, alcohol,
miorrelaxantes e anti-hipertensivos.

❚ Antidepresivos IMAO: poden modificar
a acción dos analxésicos narcóticos pro-
ducindo excitación do SNC ou depresión
con crises hiper ou hipotensivas. O seu
uso está contraindicado.

❚ Outras interaccións: a oxicodona é
metabolizada polo sistema enzimático
citocromo P-450, pero no se estableceu
unha avaliación das interaccións con
outros fármacos metabolizados por esta
vía. A cimetidina e os inhibidores ou
substratos do citocromo P450-3A4, tales
como o ketoconazol e a eritromicina
poden inhibir o metabolismo da oxico-
dona.

6 CUSTO TRATAMENTO COMPARATIVO

Morfina LC 20mg/1 horas 0,60 €

Oxicodona LC 10mg/12 horas 1,12 €

0,00 0,60 0,80

Análise comparativo custo tratamento/día

0,20 0,40 1,00 1,40

10 mg de oxicodona oral LC equivalen a 20 mg de morfina oral LC

1,20
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❚ Na dor severa oncolóxica oxicodona
LC non amosou ser clinicamente
superior ao analxésico opiode dis-
poñible en España co que se com-
parou ( morfina LC).

<4>
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7 AVALIACIÓN TERAPÉUTICA

NOVIDADE TERAPÉUTICA
EXCEPCIONAL
O novo medicamento supón un tratamento
eficaz para unha enfermidade que non
podía ser tratada ou controlada con algún
medicamento existente.

IMPORTANTE MELLORA
TERAPÉUTICA
A novidade supón unha mellora evidente na
eficacia ou seguridade do tratamento ou
control dunha enfermidade que xa dispoñía
de tratamento.

MODESTA MELLORA 
TERAPÉUTICA
O medicamento constitúe un avance
modesto, pero real, sobre outros medica-
mentos dispoñibles.

POUCA OU NULA MELLORA
TERAPÉUTICA
O novo medicamento non achega ningunha
vantaxe significativa respecto a outras alter-
nativas para a enfermidade na que esta indi-
cado.

EXPERIENCIA CLÍNICA 
INSUFICIENTE
A bibliografía dispoñible sobre a novidade
terapéutica é insuficiente, ou pouco con-
cluínte, ou mostra unha experiencia insufi-
ciente, que non permite establecer
conclusións significativas. 

❚ O perfil de seguridade de Oxicodona
LC non é superior ao da morfina LC.

❚ A pauta de tratamento de oxicodo-
na LC é similar ao da morfina LC (1
comprimido cada 12 horas).

❚ Na dor severa non oncolóxica oxi-
codona so foi comparada fronte a
placebo

❚ O custo do tratamento co oxicodo-
na LC é superior ao da morfina LC.

POUCA OU NULA MELLORA TERAPÉUTICA
A avaliación da información científica dispoñible sobre oxicodona LC indica que:

As evidencias científicas dispoñibles e o maior custo da oxicodona LC non permiten situala coma unha opción farmaco-
terapéutica de primeira liña no tratamento da dor crónica severa.

CLASIFICACIÓN

A información contida neste boletín é froito da revisión da evidencia científica dispoñible ata o momento, 
polo tanto é susceptible de modificacións en función dos avances científicos futuros que se produzan.

Portela Romero M., Represa Veiga S., García Ramos R.
CENTRO DE INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA - SUBDIRECCIÓN XERAL DE FARMACIA E PRODUTOS SANITARIOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE
Ed. Administrativo San Lázaro s/n. Santiago de Compostela 15703 (A Coruña)
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