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A colestase intra-hepática caracteriza-se por retenção 

de bile acumulada no parênquima hepático, geralmente 

devida à disfunção hepatocelular, lesões diretas nos 

ductos biliares intra-hepáticos de pequeno e médio 

calibre , que podem ser causadas por álcool ou drogas. 

Agentes exógenos como stanozolol, substância 

andrógena pertencente ao grupo  17-alfa alquilados da 

testosterona, podem induzir a colestase por inúmeras 

alterações no transporte de membrana canalicular, 

prejudicando a excreção de bile.1,2,3,4 

INTRODUÇÃO 
Relatar um caso de colestase intra-hepática por uso de 

stanozolol. 

OBJETIVO 

Entrevista com o paciente (anamnese e exame físico), 

revisão de prontuário, registro fotográfico dos métodos 

diagnósticos (histopatológico, laboratorial, radiológico) 

aos quais o paciente foi submetido e revisão de 

literatura. 

DELINEAMENTO E MÉTODOS 

Homem, 23 anos, negro, escrevente de cartório, natural e procedente de Macaé/RJ. Etilista de final de semana 

com ingestão de fermentados e destilados (3-4 garrafas de 350mL de cerveja e 1 garrafa de 1L de vodka com 

energético). No mês de fevereiro de 2015 fez uso de maconha 3-5g durante 4 dias. Em abril/2015 fez uso de 

anabolizante Stanozolol (apresentação 50mg/mL) duas aplicações semanais de 1mL intramuscular 

(100mg/semana, totalizando 400mg). No mês de maio de 2015 durante uma viagem teve libação alcoólica. Fazia 

uso de Whey-Protein e Creatina para treinos de musculação (5x/semana), porém parou dois meses antes da 

internação. Nega passado de hemotransfusão, realização de tatuagem há 1 ano, nega uso de outras medicações. 

Refere que no dia 14/06/15 apresentou icterícia leve, sem outros sintomas associados. Na véspera esteve em uma 

festa na qual ingeriu grande quantidade de álcool. Apresentou-se no Pronto-Socorro (PS), e foi constatado 

hiperbilirrubinemia (bilirrubina indireta-BI- 10,99 mg/dl e bilirrubina direta-BD- 14,09 mg/dl), como não havia 

nenhum outro sinal ou sintoma, o paciente foi liberado e encaminhado para investigação ambulatorial. Devido à 

progressão da icterícia, procurou atendimento no PS dia 23/06/15, foi internado para realizar os exames iniciais, 

que evidenciou hiperbilirrubinemia, e os exames de imagem (tomografia computadorizada e ultrassonografia de 

abdome) não evidenciaram alterações ao método. Foi transferido no dia 28/06/15 para o Hospital de Clínica 

Médica em Macaé para prosseguir investigação, apresentando BI=16,4 mg/dl e BD=25,6mg/dl. Realizou 

Endoscopia Digestiva Alta e Colangiorressonância, sem alterações. Sorologias para hepatite B e C, HIV 1 e 2, 

VDRL, e rastreio para doenças autoimunes (fator reumatoide, FAN, anticorpo antimitocôndria, anticorpo anti-

músculo liso, anti LKM), ceruloplasmina, todos negativos. Eletroforese de hemoglobina normal. Sorologia para 

Epstein Barr IgG positivo e IgM negativo.  

Em julho/15 foi submetido a biópsia hepática. O histopatológico evidenciou Hepatite Aguda Colestática, padrão de 

colestase intracanalicular. 

 

RELATO DE CASO/ RESULTADOS 
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Figura A - Seta vermelha – Colestase intracanalicular / seta verde- 

hepatócito bilobulado  (indica regeneração  / seta amarela –

Colestase intracitoplasmática / seta azul - Hepatócito com 

tumefação  ou retração acidófila com figura de necrose focal. 

MARCON, T A1; GRASSINI, A C2; GRAMATICO, M R3; OLIVEIRA, V R4; CARVALHO, M A C B5 

Figura B - Tecido hepático com arquitetura lobular preservada / 

seta amarela - Espaço porta com infiltrado inflamatório de leve a 

moderado, por vezes transbordando a interface, intensa 

congestão mucosoidal / seta azul – Colestase. 

Fonte: Lâmina créditos a Dra Thelia Soares, Patologista Fonte: Lâmina créditos a Dra Thelia Soares, Patologista 



RELATO DE CASO/ RESULTADOS 

DISCUSSÃO 

A colestase intra-hepática medicamentosa é um diagnóstico de exclusão e o conhecimento do agente causador é 

fundamental para o prognóstico e condutas.5,6 Portanto a propedêutica, o padrão colestático (fosfatase alcalina 

elevada,  hiperbilirrubinemia - predomínio BD e das transaminases tocadas), resultados de sorologias e rastreio de 

doenças auto-imunes negativos, exames de imagem sem alterações e a biópsia hepática revelando lesão 

intracanalicular permitiram  diagnosticar síndrome colestática por uso de stanozolol.7,8 

O diagnóstico e os dados epidemiológicos são deficientes sobre esse tipo de colestase. Por ser normalmente 

assintomática e ser um achado laboratorial.9,10,5 

O stanozolol é um esteróide anabólico-androgênico (EAA), grupo que engloba compostos naturais e sintéticos 

derivados da testosterona, alquilado na posição17-α.11 Essa substância pode ser utilizada para fins terapêuticos 

como hipogonadismo em adultos, anemia (exemplo aplásica, mielofibrose e insuficiência renal), angioedema 

hereditário.12 Assim como qualquer substância química, não está isenta de efeitos adversos como acne, arritmias 

cardíacas, icterícia colestática, depressão, ginecomastia, hipertensão arterial e hepatotoxicidade, entre outros.11 

A hepatotoxicidade pode levar a colestase do tipo intra-hepática11 que pode ser evidenciado na biópsia hepática. 

Seu efeito é dose dependente, entretanto, é influenciado pela suscetibilidade individual13 e pelo abuso de outras 

substâncias tóxicas como o álcool,13,8,14 hábito praticado com frequência pelo paciente no período em que se 

iniciou o quadro. O mecanismo de ação dessa droga não está muito bem elucidado, mas o mais provável é que 

interfira com no efluxo de sais biliares e fosfolipídeos nos canalículos hepáticos por afetar a bomba de transporte 

de sais biliares.5,10  

O uso ilícito dos EAA dá-se principalmente por adultos jovens e adolescentes, atletas ou não, para aumento de 

massa muscular, força física e redução do tempo de recuperação entre exercícios e pela expectativa de tratar ou 

prevenir lesões decorrentes da prática de esportes. Muito frequentemente está associado ao uso de álcool, 

cocaína e outras drogas.11,15 

No Brasil, segundo a Lei 9.965/2000, a dispensação ou a venda de medicamentos do grupo terapêutico dos 

esteróides ou peptídeos anabolizantes para uso humano estarão restritas à apresentação e retenção, pela 

farmácia ou drogaria, da cópia carbonada de receita emitida por médico ou dentista devidamente registrado nos 

respectivos conselhos profissionais. A receita deverá conter a identificação do profissional, o número de registro no 

respectivo conselho profissional (Conselho Regional de Medicina - CRM ou Conselho Regional de Odontologia - 

CRO), o número do Cadastro da Pessoa Física (CPF), o endereço e telefone profissionais, além do nome, do 

endereço do paciente e do número do Código Internacional de Doenças (CID), devendo ficar retida no 

estabelecimento farmacêutico por cinco anos.16 

O tratamento depende da evolução do paciente que pode ser benigna ou irreversível com progressão para 

transplante hepático.9 A terapêutica se baseia na suspensão da droga e suporte clínico, no qual a grande maioria 

dos pacientes apresentam melhora progressiva dos sintomas e laboratório.13,10,12,6,17 O ácido ursodesóxicolico tem 

benefício em lesão colestática grave por proteger a membrana dos hepatócitos e em caso de prurido intenso a 

colestiramina age na interrupção do ciclo entero-hepático.13,10,17 Vigilância clínica-laboratorial e transferência para 

centros de referência em doenças hepáticas é essencial na iminência de insuficiência hepática.5,10 

Durante toda a internação o paciente não apresentou acolia fecal e colúria e raramente queixou-se de prurido, 

porém evolui com anorexia, mal-estar, perda ponderal 15 kg e apresentou anemia com hemoglobina 5,9 G% e 

hematócrito de 18,1 % com repercussão hemodinâmica sendo necessário hemotransfusão. 

No dia 30/07/15 o paciente apresentou piora da função hepática com atividade protrombina (TAP) de 46,9%. 

Tendo em vista o risco de insuficiência hepática, o mesmo foi transferido para um Hospital de Referência em 

Hepatologia na cidade do Rio de Janeiro. Com a melhora da função hepática, bilirrubina em queda e por não 

apresentar indicação de transplante hepático no momento, o paciente recebeu alta com orientação de seguimento 

clínico e laboratorial estritos. 
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Atualmente a constante busca por padrões estéticos rigorosos, e pelo fato de nem sempre ocorrerem de forma 

saudável ou com acompanhamento de um profissional habilitado, podem gerar prejuízo à saúde de pessoas que 

usam substâncias de aumento de performace, como os esteróides anabólico-androgênicos (EAA). Ainda não se 

tem conhecimento de todos os efeitos adversos dos EAA e os que são conhecidos podem ter desfechos 

dramáticos, como insuficiência hepática grave com indicação de transplante. 

Desta forma, cabe aos profissionais de saúde e órgãos competentes de práticas educativas conscientizarem a  

população sobre os riscos associados ao uso indevido e sem supervisão médica dos EAA. 
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