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RESUMO 

Introdução: O estanozolol (7β-hidroxi-17-metil-5α-androstano, pirazol) é um 
esteroide anabolizante androgênico (EAA), derivado da testosterona, utilizado 
como preferência em relação a outros anabolizantes devido sua alta 
biodisponibilidade por via oral. É um medicamento que só é fabricado fora do 
Brasil, sendo adquirido apenas por importações de forma ilegal. O trabalho teve 
como objetivo investigar na literatura os impactos nocivos aos sistemas 
fisiológicos decorrentes do abuso de estanozolol. Metodologia: O estudo trata-
se de uma revisão bibliográfica, fundamentada nas bases de dados da SciELO, 
BIREME, LILACS e ScienceDirect. Foram incorporados ao estudo artigos 
publicados entre os anos de 2006 e 2018. Resultados e Discussão: Um 
universo de 41 artigos foi encontrado com base na ideia principal do estudo, no 
entanto, apenas 8 foram inclusos por apresentarem um melhor perfil de 
compatibilidade com o tema estipulado. Como resultado do estudo, foi 
observada a ocorrência de efeitos neurológicos decorrentes do uso 
indiscriminado de estanozolol, sendo ainda evidenciadas fortes alterações nas 
funções renais e hepáticas no organismo. Efeitos comum aos EAA em geral 
também são esperados como: alterações do perfil lipídico, hipertrofia do 
miocárdio, hirsutismo, ginecomastia, hipogonadismo hipogonadotrófico e 
irregularidades menstruais. Conclusões: O estudo comprova que a utilização 
indiscriminada do estanozolol se mostra nociva aos sistemas fisiológicos, mais 
preponderantemente promovendo nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, icterícia, 
colestase e alterações neurológicas de caráter comportamental. Em síntese, 
salienta-se o fato de que, assim como todo medicamento, o estanozolol 
apresenta efeitos colaterais, muitos deles graves, sendo imprescindível 
conscientizar o usuário de que não está isento dos riscos que seu uso pode 
trazer. 

Palavras-chave – Estanozolol; esteroides anabolizantes; efeitos do 
estanozolol; abuso de esteroides anabolizantes. 
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ABSTRACT 

Introduction: Stanozolol (7β-hydroxy-17-methyl-5α-androstane, pyrazole) is an 
androgenic anabolic steroid (AAS), derived from testosterone, used as a 
preference over other anabolic steroids because of its high oral bioavailability. It 
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is a medicine that is only manufactured outside Brazil, being acquired only by 
imports of illegal form. The objective of this study was to investigate in the 
literature the harmful effects on the physiological systems resulting from the 
abuse of stanozolol. Methodology: The study is a bibliographic review, based 
on the databases of SciELO, BIREME, LILACS and ScienceDirect. Articles 
published between the years 2006 and 2018 were incorporated into the study. 
Results and Discussion: A universe of 41 articles was found based on the 
main idea of the study, however, only 8 were included because they presented 
a better profile of compatibility with the stipulated theme. As a result of the 
study, it was observed the occurrence of neurological effects resulting from the 
indiscriminate use of stanozolol, and strong alterations in the renal and hepatic 
functions in the organism were also evidenced. Common effects on AAS are 
usually also expected: changes in lipid profile, myocardial hypertrophy, 
hirsutism, gynecomastia, hypogonadotrophic hypogonadism and menstrual 
irregularities. Conclusions: The study demonstrates that the indiscriminate use 
of stanozolol is harmful to physiological systems, more predominantly promoting 
nephrotoxicity, hepatotoxicity, jaundice, cholestasis and neurological changes of 
a behavioral nature. In summary, it is important to note that, like all medicines, 
stanozolol has side effects, many of them serious, and it is essential to make 
the patient aware that he is not exempt from the risks that their use may cause. 

 

Keywords - Stanozolol; anabolic steroids; stanozolol effects; anabolic steroids 
abuse. 
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INTRODUÇÃO 

O estanozolol (7β-hidroxi-17-metil-5α-androstano, pirazol) é um esteroide 
anabolizante androgênico (EAA), derivado da testosterona, cujo principal uso é 
direcionado ao tratamento dos sintomas vasculares da doença de Behçet, 
angioedema hereditário e osteoporose, podendo ser apresentado na forma oral 
ou intramuscular.  
Um trabalho conduzido por Campos e Torres (2017) sobre a utilização de 
anabolizantes no município de Porto Velho-RO, revela que dos esteroides mais 
consumidos pelos participantes da pesquisa destacavam-se o estanozolol 
(Winstrol®)  (28%), sais de testosterona (Durateston®) (22%)  e o decanoato 
de nandrolona (Deca-durabolin®) (15%). Os autores também evidenciam o 
perfil socioeconômico dos consumidores. O Winstrol®, por ser produzido 
somente fora do país demanda um poder aquisitivo maior, sendo mais usado 
por consumidores de classe média. Em contrapartida, o Durateston® e o Deca-
durabolim® passam a ser mais populares em comunidades mais populosas 
devido sua maior acessibilidade e baixo custo. No entanto, segundo Oliveira 
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(2018), o estanozolol ainda ganha vantagem e popularidade devido sua maior 
biodisponibilidade de uso oral em relação aos outros esteroides anabolizantes 
androgênicos, fato que o torna preferência por aqueles que procuram uma 
opção com maior perfil de eficácia.   
O uso ilegal de esteroides preocupa, uma vez que que os principais 
consumidores são praticantes recreacionais de musculação, jovens e 
mulheres, indivíduos não profissionais aficionados no ideal estético de corpo 
perfeito. Por consequência, a clínica e a epidemiologia correlacionam impactos 
hematológicos, bioquímicos e hormonais advindos da utilização abusiva e 
indiscriminada dessas substâncias (OLIVEIRA, 2018). Observa-se através do 
estudo os impactos que os EAA causam aos sistemas fisiológicos. A pesquisa 
tem como objetivo investigar na literatura os efeitos nocivos relacionados ao 
abuso e uso indiscriminado de estanozolol. 

METODOLOGIA 

O referido estudo trata-se de uma revisão de literatura, fundamentada nas 
bases de dados do Centro Latino-americano do Caribe de Informações em 
Ciências da Saúde (BIREME), SciELO, LILACS e ScienceDirect. Para o 
trabalho, investigou-se os como o uso irracional de estanozolol afeta de forma 
direta e indireta os sistemas fisiológicos, assim como seu uso indiscriminado e 
ilegal no Brasil. Como palavras-chave, foram utilizados os termos em 
português: Estanozolol, esteroides anabolizantes, efeitos do estanozolol e 
abuso de esteroides anabolizantes. Para a busca em inglês, os termos 
utilizados como palavras-chave foram: Stanozolol; anabolic steroids; stanozolol 
effects e anabolic steroids abuse.  
Foram encontrados 41 artigos de interesse, dos quais apenas 8 apresentaram 
um maior perfil de proximidade da temática proposta do estudo.  
Como critérios de inclusão, foram incorporados artigos publicados entre os 
anos de 2006 e 2018 que estavam relacionados de forma mais coerente com 
os descritores propostos. Destes, foram excluídos aqueles que não estavam 
dentro do período proposto e também os que não atendiam ou se relacionavam 
se forma íntegra ao tema e aos descritores de pesquisa estabelecido. Utilizou-
se do  Word® e Excel® para a organização e construção dos dados em forma 
de tabela  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a pesquisa, 41 artigos científicos se mostraram relevantes, no entanto 
apenas 8 foram selecionados por retratarem o estudo do uso e efeitos do 
estanozolol de forma a atender os critérios estipulados. Os trabalhos utilizados 
foram sintetizados conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 – Trabalhos segundo autor; ano; local de publicação e revista. 
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   Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Como resultado do estudo, foram observados efeitos neurológicos decorrentes 
do uso indiscriminado de estanozolol, sendo ainda evidenciadas fortes 
alterações das funções renais e hepáticas no organismo. Segundo Kahwage e 
colaboradores (2017), dentre os efeitos adversos sistêmicos de dose-
dependência comuns aos EAA estão: alterações do perfil lipídico, hipertrofia do 
miocárdio, aparecimento de pelos indesejáveis em mulheres, ginecomastia, 
hipogonadismo hipogonadotrófico e irregularidades menstruais.  
Ferreira (2014) revela em seus estudos que alterações neurológicas podem ser 
evidenciadas através da administração repetitiva de EAA. O principal efeito é o 
aumento de agressividade tanto em humanos quanto em animais. No que se 
diz respeito ao estanozolol, o aumento do comportamento agressivo em ratos 
só foi observado quando as doses eram elevadas, não apresentando o mesmo 
efeito em doses anabólicas.  
O grau de hepatotoxidade e da lesão está relacionado à dose e o perfil do 
paciente, assim como seus hábitos, como por exemplo o consumo de álcool ou 
incidência de doença prévia no fígado. Relatos e estudos sobre o estanozolol 
revelam insuficiência renal e problemas no fígado, disfunções oriundas de 
colestase grave, resultante do abuso do medicamento (FERREIRA, 2014).  
Um estudo conduzido por Vargas et al (2018) relata dois pacientes 
encaminhados ao pronto-socorro com sintomas relacionados ao abuso de EAA. 
Um deles, homem de 28 anos, havia utilizado estanozolol (Winstrol®) por três 
semanas e foi conduzido ao hospital apresentando icterícia progressiva, 
prurido, sendo também relatado colúria, alcolia fecal e uma perda de 10 kg de 
massa corporal nos últimos meses. Exames físicos revelaram icterícia e 
hepatomegalia (18 cm), indicando inflamação no órgão. Foram detectados 
picos elevados de bilirrubina total, chegando até a concentração de 37.5 
mg/dL. Uma biópsia hepática e um estudo histopatológico revelaram um 
quadro de colestase, dilatação sinusoidal e síndrome de Budd-Chiari, típica em 
usuários de anabolizantes.  
Outro caso bastante similar foi o relatado por Kahwage et al (2017), onde um 
homem, também de 28 anos, havia apresentando sintomas parecidos, como 
urina escura, alcolia fecal, icterícia e uma perda aproximada de massa corporal 
de 6 kg. Nas semanas seguintes, também desenvolveu coceira, febre e 
fraqueza. O paciente confessara o uso de estanozolol intramuscular durante 3 
semanas. Os testes físicos mostraram discreta hepatomegalia, eritema palmar, 
ginecomastia e lesão hepática com proporções de 20 mm x 25 mm, indicadora 
de hemangioma hepático. Um diagnóstico de insuficiência renal aguda (IRA) 
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também foi confirmado por lesão tubular devido aos altos níveis de bilirrubina 
no sangue. Após o tratamento, o paciente evoluiu seu quadro clínico para uma 
melhora, sendo confirmado pela equipe de hepatologia o diagnóstico de 
colestase intra-hepática, causada pelo estanozolol. A utilização indiscriminada 
de estanozolol, assim como de outros EAA, está relacionada a vários eventos 
adversos sistêmicos geralmente de dose-dependência, trazendo diversos 
riscos e danos graves, muitos deles irreversíveis (FERREIRA, 2014). 

CONCLUSÕES 

A utilização indiscriminada do estanozolol se mostra nociva aos sistemas 
fisiológicos, mais preponderantemente promovendo nefrotoxicidade, 
hepatotoxicidade e alterações neurológicas de caráter comportamental. 
Icterícia e colestase se apresentam como principais sinais da agressão 
hepática sofrida, bem como o perfil do paciente e hábitos como o alcoolismo, o 
que contribui na lesão do órgão. O estudo justifica sua relevância devido ao 
alto índice de busca por EAA, dentre eles o estanozolol, bastante conceituado 
e requisitado por quem busca resultados mais marcantes em seu desempenho 
físico. Em síntese, avalia-se que o estanozolol, apesar de seus benefícios 
clínicos em certas comorbidades, como todo medicamento, não é isento de 
efeitos adversos, oferecendo riscos a quem o utiliza de forma indiscriminada. 
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