
Estanozolol
Nome genérico:estanozolol (stah NO zo 
lall) Marca:Winstrol
Classe de drogas:Andrógenos e esteróides anabolizantes

Revisado clinicamente por Philip Thornton, DipPharm. Última atualização em 4 de setembro de 2020.

O que é estanozolol?
O estanozolol é um esteróide artificial, semelhante à testosterona esteróide natural.

O estanozolol é usado no tratamento do angioedema hereditário, que causa episódios de inchaço da 

face, extremidades, genitais, parede intestinal e garganta. O estanozolol pode diminuir a frequência e a 

gravidade desses ataques.

O estanozolol reduz a produção de bradicinina e pode potencialmente reduzir o impacto de uma tempestade de bradicinina. As 

tempestades de bradicinina podem ser responsáveis   por algumas das complicações experimentadas pelos pacientes com 

COVID-19.

Avisos
Em casos raros, desenvolveram-se casos graves e até fatais de problemas hepáticos durante o tratamento com 

estanozolol. Contacte o seu médico imediatamente se sentir dor abdominal, fezes de cor clara, urina de cor 

escura, fadiga invulgar, náuseas ou vómitos ou amarelecimento da pele ou dos olhos. Estes podem ser os 

primeiros sinais de problemas no fígado.

Antes de tomar este medicamento

Não tome estanozolol sem primeiro falar com o seu médico se tiver

câncer de próstata;

câncer de mama; ou

um nível elevado de cálcio no sangue (hipercalcemia).

Para certificar-se de que o stanozolol é seguro para você, informe o seu médico se você já teve:

doença cardíaca ou dos vasos sanguíneos;

um ataque cardíaco;

um alto nível de colesterol no sangue;

sangramento ou problemas de coagulação do sangue;
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diabetes;

problemas de fígado;

problemas renais; ou

se tomou um anticoagulante oral (afinador de sangue).

Você pode não ser capaz de tomar estanozolol, ou você pode precisar de um ajuste de dose ou monitoramento 

especial durante o tratamento.

Stanozolol é conhecido por causar defeitos congênitos em um feto.Não façatome este medicamento se 

estiver grávida ou puder engravidar durante o tratamento.

Não se sabe se o estanozolol passa para o leite materno. Não tome este medicamento sem primeiro 

falar com seu médico se estiver amamentando um bebê.

Como devo tomar o estanozolol?

Tome stanozolol exatamente como indicado pelo seu médico. Se não compreender estas instruções, peça 

ao seu médico, enfermeiro ou farmacêutico para as explicar.

Tome este medicamento com um copo cheio de água.

O estanozolol pode ser tomado com ou sem alimentos.

É importante tomar este medicamento regularmente para obter o máximo benefício.

O seu médico pode querer que faça análises ao sangue ou outras avaliações médicas durante o tratamento com este 

medicamento para monitorizar o progresso e os efeitos secundários.

Armazenar à temperatura ambiente longe da umidade, calor e luz direta.

Informações de dosagem

Dose adulta usual para angioedema:

Uso profilático para diminuir a frequência e gravidade dos ataques de angioedema hereditário.

Dose inicial: 2 mg por via oral 3 vezes ao dia.

Ajustes de dose:

Diminuir a dose em intervalos de 1 a 3 meses para uma dose de manutenção de 2 mg/dia.

Informações detalhadas de dosagem de Stanozolol

O que acontece se eu perder uma dose?
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Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose 

que você esqueceu e tome apenas a próxima dose programada regularmente. Não tome uma dose dupla deste 

medicamento.

O que acontece se eu overdose?

É improvável que uma overdose deste medicamento ameace a vida. Entre em contato com uma sala de emergência ou centro de controle de 

envenenamento para obter aconselhamento se houver suspeita de overdose.

Os sintomas de uma overdose de estanozolol não são conhecidos.

O que evitar
Não há restrições quanto a alimentos, bebidas ou atividades enquanto estiver tomando stanozolol, a menos que 

indicado de outra forma pelo seu médico.

Efeitos colaterais do estanozolol

Em casos raros, desenvolveram-se casos graves e até fatais de problemas hepáticos durante o tratamento com 

estanozolol. Contacte o seu médico imediatamente se sentir dor abdominal, fezes de cor clara, urina de cor 

escura, fadiga invulgar, náuseas ou vómitos ou amarelecimento da pele ou dos olhos. Estes podem ser os 

primeiros sinais de problemas no fígado.

Se sentir algum dos seguintes efeitos secundários graves, contacte o seu médico imediatamente ou procure 

atendimento médico de emergência:

uma reação alérgica (dificuldade em respirar; fechamento da garganta; inchaço dos lábios, língua ou face; 

ou urticária);

inchaço dos braços ou pernas (especialmente tornozelos);

ereções frequentes ou persistentes, ou aumento ou sensibilidade mamária (pacientes do sexo masculino); ou

alterações da voz (rouquidão, engrossamento), perda de cabelo, crescimento de pelos faciais, aumento do clitóris ou 

irregularidades menstruais (pacientes do sexo feminino).

Os efeitos colaterais comuns do estanozolol podem incluir:

acne nova ou agravada;

Dificuldade em dormir;

dor de cabeça; ou

mudanças no desejo sexual.

Outros efeitos colaterais além dos listados aqui também podem ocorrer. Converse com seu médico sobre qualquer efeito 

colateral que pareça incomum ou que seja especialmente incômodo.

Efeitos colaterais do estanozolol (mais detalhes)
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Que outras drogas afetarão o estanozolol?
Antes de tomar estanozolol, fale com o seu médico se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos:

um anticoagulante (afinador de sangue) tal como varfarina (Coumadin); ou

insulina ou um medicamento oral para diabetes, como glipizida (Glucotrol), gliburida (DiaBeta, 
Glynase, Micronase), glimepirida (Amaryl), clorpropamida (Diabinese), acetohexamida 
(Dymelor), tolbutamida (Orinase), tolazamida (Tolinase) e outros.

Você pode precisar de um ajuste de dose ou monitoramento especial se estiver tomando algum dos 

medicamentos listados acima.

Drogas diferentes das listadas aqui também podem interagir com o estanozolol. Converse com seu médico e 

farmacêutico antes de tomar qualquer prescrição ou medicamentos de venda livre, incluindo vitaminas, minerais e 

produtos à base de plantas.

Interações medicamentosas de Stanozolol (mais detalhes)

Outras informações

Seu farmacêutico tem informações adicionais sobre stanozolol escritas para profissionais de saúde que 

você pode ler.

Como minha medicação se parece?
Stanozolol está disponível com receita médica sob a marca Winstrol. Outras marcas ou formulações genéricas podem 

também estar disponíveis. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre este medicamento, 

especialmente se for novo para você.

Winstrol 2 mg-rosa, comprimidos redondos

Lembre-se, mantenha este e todos os outros medicamentos fora do alcance das crianças, nunca compartilhe seus 

medicamentos com outras pessoas e use este medicamento apenas para a indicação prescrita.

Sempre consulte seu médico para garantir que as informações exibidas nesta página se apliquem às 

suas circunstâncias pessoais.
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