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RESUMO 

 

Os Esteroides Anabólicos Androgênicos (EAA) fazem parte de um subgrupo de 
androgênicos, sendo compostos sintéticos derivados da testosterona. Os EAA têm 
sido amplamente utilizados por atletas e não atletas para melhorarem seu 
desempenho físico ou para fins estéticos. Em dosagem suprafisiológica, os EAA 
podem causar diversas alterações nocivas, e alguns casos podendo ser 
irreversíveis. O objetivo do presente estudo foi realizar um aprofundamento temático 
referente ao uso de EAA. Realizou-se busca por literatura nas bases de dados 
Scielo, PubMed, Google Acadêmico. Pôde-se identificar a longa história de uso dos 
EAA nos esportes, os principais EAA usados, sua forma de utilização, efeitos do uso 
em dosagens fisiológicas e suprafisiológicas, facilidade de aquisição, seus riscos e 
benefícios e sua inserção nos espaços de treinamento brasileiros e a prevalência no 
Brasil.  
 

 

Palavras-chave: Esteroides Anabolizantes, Treinamento físico, exercício físico.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os esteroides anabolizantes ou esteroides anabólicos androgênicos (EAA) são 
substâncias sintetizadas à base do hormônio testosterona. O hormônio é uma 
substância química secretada, em pequenas quantidades, na circulação sanguínea 
e que, transportada até os tecidos-alvos, produz resposta fisiológica.  

Quimicamente, os hormônios são classificados como aminas, proteínas e 
peptídeos ou esteroides. Os hormônios esteroides incluem os hormônios 
adrenocorticais, os metabólicos ativos da vitamina D e aqueles produzidos pelas 
gônadas masculinas (testosterona) e femininas (estrogênio e progesterona).  

A testosterona, conhecida como hormônio androgênio, provoca o crescimento e o 
desenvolvimento das gônadas masculinas na espécie humana. Como tal, promove o 
desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas como: 
crescimento dos pêlos púbicos, axilares e de barba; crescimento da faringe; 
espessamento das cordas vocais; além de maior ativação das glândulas sebáceas e 
espessamento da pele (CUNHA et al., 2004). 

 Este hormônio androgênico promove efeito anabólico, relacionando a 
hipertrofia muscular, devido ao aumento de síntese proteica intracelular. Os EAA 
foram criados com o intuito de potencializar esse efeito da testosterona, gerando 
aumento da força de contratilidade e do volume da célula muscular, pelo incremento 
da armazenagem de fósforo creatina (CP), balanço nitrogenado positivo, aumento 
da retenção de glicogênio, favorecimento da captação de aminoácidos e bloqueio do 
hormônio cortisol (BRANDI et al., 2010). 

 As compreensões ditas acima são classicamente conhecidas na fisiologia. 
Mas nosso principal interesse foi realizar uma revisão de literatura narrativa sobre 
EAA que nos permitisse nos aprofundar no tema, em particular: 

Os Esteróides: sua caracterização história e suas funções; 

     Os Esteróides e suas descrições;  

     Os Esteróides e treinamento de força. 

O primeiro tópico dimensiona os EAA em sua origem, sua inserção nos esportes 
e seu uso para fins estéticos. Relata ainda suas funções frente ao uso fisiológico e 
suprafisiológico. 

O segundo tópico trata dos EAA e suas dosagens, causa e efeito, motivações 
para o uso.  

O terceiro tópico relaciona os EAA ao treinamento de força, em particular seus 
resultados para saúde/estética e esportivos. Além disso, estudamos um conjunto de 
trabalhos científicos para entender o perfil do usuário brasileiro de EAA, a 
prevalência desses usuários, gênero mais envolvido, percepções destes usuários 
em relação a efeitos e conceitos de EAA. 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo do estudo foi realizar um aprofundamento temático referente ao 
uso de esteroides androgênicos anabólicos, principalmente quanto sua história, 
indicações de uso, associação com esporte e treinamento de força, prevalência em 
academias brasileiras, gênero mais envolvido, percepções dos usuários e efeitos do 
uso suprafisiológico. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Os esteroides anabólicos androgênicos: caracterização histórica e funções 

 

Esteroides anabólicos androgênicos (EAA) são hormônios produzidos pelas 
gônadas (testículo e ovário) e pelo córtex da supra-renal. Os EAA incluem a 
testosterona e seus derivados. Entretanto, alguns autores apenas consideram EAA 
os derivados sintéticos da testosterona que possuem atividade anabólica superior à 
atividade androgênica (Silva et al., 2002). 

A testosterona possui efeitos em diferentes tecidos. Alguns desses efeitos 
ocorrem apenas após a metabolização da testosterona, que pode gerar dois outros 
esteroides ativos: a di-hidrotestosterona (DHT) e o estradiol.  

Alguns efeitos parecem ser mediados pela própria testosterona, alguns pela 
DHT e outros pelo estradiol. A enzima 5α-redutase catalisa irreversivelmente a 
conversão da testosterona em DHT. Tanto a testosterona quanto a DHT agem pelo 
mesmo receptor, porém o receptor tem maior afinidade pela DHT que ativa a 
expressão gênica mais eficientemente.  

Quando o complexo enzimático aromatase está presente no tecido, 
predominantemente no tecido adiposo e fígado, ocorre a conversão da testosterona 
em estradiol. Essa conversão resulta em aproximadamente 85% do estradiol 
circulante em homens. Outros compostos biologicamente inativos, como a 
androsterona, são formados pela metabolização hepática e pela metabolização da 
DHT (CARVALHO et al., 2007). 

Algumas evidências sugerem a existência de transportadores e/ou receptores 
de membrana para a testosterona. Após entrar na célula, o hormônio é convertido a 
DHT ou agirá diretamente, ligando-se ao receptor de androgênio, que pertence à 
super-família de receptores nucleares.  

Tanto a testosterona quanto a DHT ligam-se ao domínio de ligação ao 
hormônio do receptor, permitindo a ligação do complexo a genes responsivos, 
agindo como um fator transcricional que regula a expressão desses genes.  

Efeitos rápidos, considerados não genômicos, também foram observados 
para os androgênios. Num estudo com ratos machos adultos, observou-se que a 
aplicação de testosterona em neurônios individuais, na região do hipotálamo anterior 
e núcleo septal, resultou em aumento da frequência de disparos após segundos da 
aplicação. E foi observada supressão da atividade cerebral em gatos pelos 
metabólitos da testosterona, androsterona e androstenediol, após 1 minuto de 
injeção intravenoso. Entretanto, os mecanismos moleculares relacionados aos 
efeitos não genômicos, assim como a sua importância fisiológica, ainda são 
desconhecidos (CARVALHO et al., 2007). 
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 Acredita-se que os EAA melhoram o desempenho atlético por aumentarem a 
massa muscular (através do aumento da síntese proteica muscular, da promoção da 
retenção de nitrogênio, da inibição do catabolismo proteico e da estimulação da 
eritropoiese), bem como por promoverem a agressividade e a motivação 
(MARCONDES et al 2004; HOFFMAN, 2009; BRANDI et al, 2010). 

 Os EAA podem aumentar a síntese proteica via estimulação intramuscular da 
expressão do gene para o IGF-I (insulin-like growth factor-I). Além disso, alguns 
estudos mostram que o decanoato de nandrolona promove o aumento da expressão 
da proteína do choque térmico Hsp72 em fibras musculares de contração rápida, o 
que contribuiria para o aumento da tolerância do músculo esquelético ao 
treinamento de alta intensidade (SILVA et al., 2002)..  

 Essa proteína é usualmente sintetizada em resposta ao estresse, inclusive 
naquele causado pelo exercício físico. O uso de EAA causa hipertrofia das fibras tipo 
IIa, aumento mionuclear e formação de novas fibras, nos músculos trapézio e vasto 
lateral, além de aumento na expressão de receptores androgênicos no músculo 
trapézio. A concentração dos receptores androgênicos varia de um grupo muscular 
para outro; em humanos, os músculos da parte superior do braço, peito e costas 
parecem mais responsivos aos EAA do que outros músculos (Silva et al., 2002). 

As características androgênicas relacionam-se especificamente com a função 
reprodutora e características sexuais secundárias (ex: aumento da libido, de 
cabelos, de pelos pubianos e da face, espessamento das cordas vocais). 

Os EAA foram inicialmente sintetizados com o intuito de serem utilizados 
exclusivamente para tratamento e controle de doenças específicas. Atualmente, seu 
uso terapêutico foi estendido para o tratamento de doenças como cirrose hepática, 
anemia e outras (ABRAHIN, 2013). 

Em 1894, cientistas perceberam que uma substância secretada na corrente 
sanguínea pelos testículos associava-se às características fisiológicas e 
comportamentais do sexo masculino. As primeiras sugestões de que extratos 
testiculares produziam efeitos fisiológicos surgiram ainda antes da data mencionada, 
especificamente em 1889, quando Brown-Se’quard fez auto-aplicação de extratos 
testiculares com intuito de retardar o envelhecimento (BARROS et al. 1999; 
MARCONDES et al., 2004; HOFFMAN, 2009). 

Os anos seguintes foram marcados por intensa atividade experimental, e 
busca da compreensão dos efeitos da aplicação desses extratos, isolamento do 
princípio ativo e aperfeiçoamento na aplicação dos EAA (BARROS et al,1999; 
MARCONDES et al 2004; HOFFMAN et al, 2009; BRANDI et. al , 2010). 

A testosterona sintética foi isolada e produzida em 1935. No período da 2ª 
guerra mundial foi utilizada pelas tropas alemãs para aumentar a agressividade dos 
soldados e o balanço proteico positivo dos indivíduos afligidos pela guerra, 
indivíduos desnutridos, pacientes imunodeprimidos, pacientes em recuperação de 
grandes cirurgias e queimados (BARROS et al.,1999; MARCONDES et al., 2004; 
HOFFMAN et al, 2009; BRANDI et. al , 2010; ABRAHIN, 2013). 
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Em 1939 foi sugerido que a administração dos EAA poderia melhorar o 
desempenho físico de atletas (BARROS et al,1999; MARCONDES et al 2004; 
HOFFMAN et al., 2009; BRANDI et. al., 2010). Vários relatos sugerem que 
fisiculturistas da Costa Oeste dos Estados Unidos, no final da década de 1940 e 
início da década de 1950, começaram a utilizar essas substâncias para a prática de 
sua modalidade esportiva (HOFFMAN et al, 2009). 

 A prática de uso dessas substâncias difundiu-se mundialmente, e a partir de 
1964 foi amplamente utilizada por equipes de todos os esportes de força. Contudo, 
tais aplicações chamaram atenção do Comitê Olímpico Internacional (COI) que, 
posteriormente, definiu que o uso dessas substâncias contrariava os preceitos da 
prática da modalidade, e foram então considerados “doping" (BARROS et al,1999; 
MARCONDES et al 2004; HOFFMAN et al, 2009; BRANDI et. al , 2010). 

 Não tem sido raro o uso de EAA por atletas de diferentes modalidades 
olímpicas, tais como natação, esqui, vôlei, ciclismo, handebol, futebol, entre outros. 
O caso mais conhecido do uso de EAA por atletas olímpicos foi descoberto em 1988. 
Refere-se ao corredor Ben Johnson, que garantiu medalha de ouro nos 100 metros 
rasos nas Olimpíadas de Seul, mas cujo exame detectou a presença de metabólicos 
do anabolizante conhecido como stanozolol. Em 2000, nas Olimpíadas de Sidney, a 
nandrolona foi descoberta em vários atletas (Silva et al., 2002).  

 

3.2 Esteróides e suas descrições 

Os hormônios são substâncias químicas secretadas em pequenas 
quantidades na circulação sanguínea, e ao serem transportados para as células alvo 
produzem diversas respostas fisiológicas (BRANDI et al., 2010). A testosterona é o 
principal andrógeno secretado nos homens, capaz de induzir características 
androgênicas e anabólicas (HOFFMAN et al, 2009). 

Apesar de estarem associados a uma série de efeitos nocivos, principalmente 
sobre os sistemas cardiovascular, hepático e neuro-endócrino, percebemos por essa 
revisão que o abuso do uso de EAA tem aumentado nos últimos anos. Destacamos 
abaixo os mais utilizados dentro das academias e centro esportivos. 

 

3.2.1 Metiltestosterona 

Metiltestosterona é um andrógeno de PH básico. Este fármaco é convertido 
em 5-alfa-testosterona, produzindo a inibição do hormônio luteinizante, hormônio 
folículo estimulante e hormônio liberador de gonadotrofinas, por retroalimentação 
negativa. A metiltestosterona é um estimulador das funções da polimerase do ácido 
ribonucleico e da síntese específica do RNA, sendo assim, aumenta a 
produção proteica. Torna-se então limitante sua degradação pelo fígado, facilitando 
assim sua administração por via oral. Ela provoca hepatoxicidade relacionada à 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Horm%C3%B4nio_luteinizante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Horm%C3%B4nio_fol%C3%ADculo_estimulante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Horm%C3%B4nio_fol%C3%ADculo_estimulante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polimerase
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
http://pt.wikipedia.org/wiki/RNA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna


 

 

21 

dose. Este composto parece gerar muitos efeitos colaterais androgênicos e 
estrogênicos, e devido a isso, seu uso é evitado (HOFFMAN et al., 2009). 

 

3.2.2 Methandrostenolone 

Methandrostenolone, popularmente conhecida como Dianabol, foi pioneira em 
relação a fabricação comercial, em 1958, pelo laboratório Ciba. Decorrente disso, 
esse tipo de esteroide difundiu-se rapidamente, e foi o mais comercializado e 
utilizado em todo mundo até os dias atuais. Faz com que estes esteroides EAA 
tenham sua produção oral e potencialmente hepatotóxicas (HOFFMAN et al., 2009). 

 

3.2.3 Fluoximesterona 

Fluoximesterona, conhecida como Halotestin, é um androgênio potente. Este 
esteroide é administrado por via oral, sem aparentar hepatoxidade. A utilização 
deste fármaco é bem pouco vendida devido aos pobres efeitos (HOFFMAN et al., 
2009). 

 

3.2.4 Nandrolona 

Decanoato de nandrolona, mas comumente conhecida como Deca Durabolin. 
Nandrolona é, aparentemente, uma droga de grande potencial anabólico com uma 
segurança relativamente favorável em suas dosagens terapêuticas. Decanoato e 
fenilpropionato (ésteres) diferem apenas nas suas meias-vidas dentro do organismo. 
É uma das drogas mais usadas indevidamente, devido à ineficiência da fiscalização 
quanto à venda deste fármaco (HOFFMAN et al., 2009). 

 

3.2.5 Etilestrenol  

Etilestrenol, mais conhecido por Maxibolin e Orabolin, tem uso por via oral. 
Ele foi comercializado pela primeira vez nos EUA, porém, este fármaco não foi bem 
sucedido, por possuir pouco efeito anabólico ou efeito androgênico em doses 
terapêuticas (HOFFMAN et al., 2009). 

 

3.2.6 Trembolona 
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Trembolona é um derivado da nandrolona. Por via de comparação, esta droga 
é mais androgênica do que a nandrolona. A trembolona é uma das drogas mais 
utilizadas e vendidas ilegalmente no mundo. Nos EUA, ela é utilizada para 
preparações veterinárias como o acetato de trembolona (HOFFMAN et al., 2009). 

 

3.2.7 Oxandrolona 

Oxandrolona, conhecida como Anavar, é administrada por via oral, e é um 
dos poucos fármacos utilizados abusivamente por atletas do sexo feminino, devido 
às suas baixas propriedades androgênicas. Atletas como levantamento de peso, 
boxeadoras e velocistas fazem uso buscando aumentar a força, mas sem ganhar 
muito volume muscular (HOFFMAN et al., 2009). 

3.2.8 Stanozolol  

Stanozolol, comumente conhecido como Winstrol, é um fármaco anabólico e 
androgênico administrado por via oral ou injetável. É um andrógeno fraco. Como 
resultado, ele não aparece aromatizar os metabólicos estrogênicos (HOFFMAN et 
al., 2009). 

 

3.2.9 Oximetolona  

Oximetolona, conhecida como Anadro é uma droga usada por via oral. Um 
fármaco bastante androgênico, considerado como hepatóxico, e é considerado 
cancerígeno (HOFFMAN et al., 2009). 

 

3.2.10 Testosterona  

A testosterona e seus derivados sintéticos, que são conhecidos por produzir 
significativos efeitos colaterais, impulsionou o desenvolvimento de dosagens 
associada à terapia com testosterona. Os incrementos de hematócrito durante a 
terapia estão relacionados à dosagem e a idade. Por exemplo, homens mais velhos 
experimentaram maiores incrementos nos níveis de hemoglobina e hematócrito 
(HOFFMAN et al., 2009). 

A forma como os EAA são utilizados por atletas obedecem, basicamente, três 
metodologias: A primeira é conhecida como ciclo, onde a qualquer período de 
utilização de tempos em tempos, que varia de 4 a 18 semanas; a segunda, 
denominada “pirâmide”, começa com pequenas doses, aumentando-se 
progressivamente até o ápice e, após atingir esta dosagem máxima, faz-se redução 
regressiva até o final do período; e a terceira, conhecida como “stacking”, termo 
usado para caracterizar o uso alternado de EEA de acordo com sua toxicidade.  
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É habitual, nesta fase, o uso de vários EAA ao mesmo tempo. Normalmente, 
os atletas administram os EAA em doses suprafisiológicas (ex: 500 mg/dia, sendo 
que o fisiológico é algo em torno de 100mg/dia; HOFFMAN et al., 2009 ) por várias 
semanas ou meses (SILVA et al., 2002).  

Um estudo realizado por Bhasin e colaboradores (1996), em homens que 
semanalmente receberam injeções de 600 mg de enantato de testosterona ou 
placebo, durante 10 semanas, verificou-se que o treinamento físico sem EAA gerou 
aumento de força e massa muscular acima do grupo placebo, mas similar ao grupo 
que só recebeu EAA e não treinou. O mais surpreendente foi que o grupo que 
apenas recebeu EAA, e não treinou fisicamente, teve grande aumento de massa 
muscular (média de 6kg). A avaliação da massa muscular foi por ressonância 
magnética. A associação EAA+exercício foi o que mais promoveu ganho de massa 
muscular e força. Portanto, doses suprafisiológicas de testosterona, seja 
isoladamente ou principalmente quando combinada com treinamento de força 
(exercícios resistidos), promove significativo aumento de massa muscular e força.  

De fato, alguns autores destacam que tanto o número de fibras musculares 
quanto o tamanho individual de cada fibra aumentam em resposta à administração 
de EAA, mas essas respostas são potencializadas pela associação ao treinamento 
físico resistido, visando hipertrofia muscular. Também, consideram que a hipertrofia 
resultante do uso de EAA, associado à prática de exercícios resistidos, é decorrente 
do aumento no número de núcleos musculares (mionúcleos), mantendo constante a 
relação mionúcleos/volume citoplasmático. A principal fonte de mionúcleos é 
proveniente da ativação, proliferação e incorporação de células-satélite ao músculo 
correspondente. Estas, por sua vez, também possuem receptores androgênicos 
(MARCONDES 2004; HOFFMAN et al., 2009).  

 

3.3 Esteróides e treinamento de força  

No Brasil, os EAA são facilmente comprados nas farmácias. Também é 
comum a compra de substâncias destinadas ao uso veterinário, principalmente para 
equinos de competição (BARROS et al., 1999; BRANDI, et al., 2010). 

 O COI define como doping o uso de qualquer substância em quantidades ou 
vias anormais com a intenção de aumentar o desempenho do atleta em uma 
competição. De acordo com estatísticas do COI, realizadas em 2000, os 
anabolizantes são as substâncias ergogênicas mais comumente utilizadas no 
processo de doping (BRANDI et. al., 2010). 

As indicações terapêuticas para administração dos EAA possuem um amplo 
espectro de benefícios, de acordo com a Food and Drug Administration (FDA, órgão 
do governo dos Estados Unidos, criado em 1862, com a função de controlar os 
alimentos e medicamentos), como: Ganho de peso para os portadores de Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), diminuição de dor óssea na osteoporose, da 
anemia grave, do câncer de mama metastático, da angioedema hereditário, da 
doença renal crônica, do hipogonadismo nos homens, neste último caso objetivando 
aumentar a concentração de testosterona e derivados essenciais no 
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desenvolvimento e manutenção das características sexuais masculinas (BARROS et 
al., 1999; MARCONDES et al., 2004; BRANDI et al., 2010). Segundo estes autores 
também são utilizados em alguns quadros graves como politraumatismos, 
queimaduras e em pós-operatórios. 

Mas, obviamente, o uso de doses suprafisiológicas ultrapassa os limites 
competitivos, e foi declarado ilegal pelos setores governamentais desportivos 
nacionais e internacionais.  

Os usuários de EAA podem ser divididos didaticamente em quatro grupos: 1) 
aqueles que estão seriamente envolvidos com o esporte e veem o uso de EAA como 
uma forma de alcançar melhor rendimento; 2) aqueles que recentemente se 
envolveram com o esporte, ou que já praticam exercício físico há algum tempo, mas 
não tem o objetivo de se tornarem atletas. Este grupo acredita que a administração 
de tais substâncias faz parte do meio ao qual estão inseridos, ou que esta é a forma 
mais rápida para melhorar a aparência física ou o desempenho atlético; 3) usuários 
ocupacionais, como seguranças, policiais ou prisioneiros, que em função da posição 
que ocupam acreditam necessitar aumento da massa muscular e da agressividade, 
tanto para proteger como agredir; 4) usuários recreacionais, que utilizam estas 
substâncias para aumentar a libido, agressividade ou a sensação de bem-estar 
(MARCONDES et al., 2004; HOFFMAN et al., 2009). 

Os usuários relatam que os anabolizantes retardam a fadiga, aumentam a 
motivação, estimulam a agressividade e diminui o tempo de recuperação entre as 
sessões de treinamento, o que lhes permite treinar com maior intensidade. Mais 
treinamento com maior intensidade junto aos efeitos anabolizantes permite ganho de 
força muscular, aumento da velocidade e aumento da resistência (BRANDI, et al., 
2010).  

O Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) já havia oficializado em 
1977 que os esteroides anabolizantes, em conjunto a uma dieta adequada, podem 
contribuir para aumentos do peso corporal, em geral, do peso magro e ganhos de 
força muscular obtidos através do exercício de alta intensidade. Entretanto, os EAA 
não são capazes de aumentar a potência aeróbica ou a capacidade para manter um 
exercício muscular prolongado. 

Há três mecanismos propostos para as ações dos esteroides anabolizantes 
no aumento sobre força muscular: 1) aumento da síntese proteica em nível 
muscular, como uma ação direta do esteroide anabolizante; 2) bloqueio do efeito 
catabólico dos glicocorticoides após o exercício, através do aumento da quantidade 
de hormônio anabolizante disponível; e 3) aumento da agressividade induzido pelos 
esteroides, o que proporciona melhor quantidade e qualidade do treinamento de 
força. Entretanto, apesar de não se saber completamente, nem todos manifestam os 
efeitos dos EAA (ACSM 1977; CARVALHO et al., 2007). 

Esse é um fenômeno temporário devido aos mecanismos homeostáticos do 
organismo. Os EAA têm efeito anti-catabólico sobre os tecidos corporais por 
competirem pelos receptores dos glicocorticoides que são liberados durante os 
episódios de estresse dos exercícios intensos. Este efeito contribui para aumentar a 
massa muscular através da inibição da degradação proteica (BARROS et al. 1999; 
CARVALHO et. al., 2007; HOFFMAN et al., 2009). 
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 Tem havido uso indiscriminado dos EAA, que pode ser verificado 
concretamente dado o aumento da taxa de mortalidade de usuários dessas 
substâncias (MARCONDES et. al 2004).  

Os efeitos colaterais estão relacionados, principalmente as suas propriedades 
androgênicas e tóxicas. Estes efeitos podem afetar vários órgãos e sistemas. A 
forma de administração da EAA, oral, injetável e adesivo intradérmico, pode ser um 
grande auxilio para potencialização dos efeitos adversos que se somam a outras 
variáveis, tais como: dosagem, idade, sexo, predisposição genética e uso 
prolongado (HOFFMAN et al. 2009, ABRAHIN, 2013).  

Os efeitos colaterais relacionados ao uso de anabolizantes têm sido 
constantemente divulgados na literatura. Podem causar também infecções de 
transmissão sanguínea pelo uso de equipamentos não estéreis durante injeção e até 
traumas locais relacionados a aplicação incorreta desses produtos (ACSM 1977; 
CZEPIELWSKI et  al., 2002; BRANDI, et al., 2010). 

 Os efeitos virilizantes apontam para tom de voz mais grave, distribuição dos 
pêlos pubianos, aumento dos pêlos faciais e acne. Para as mulheres é observado 
também aumento do clitóris (ACSM 1977; BARROS et al., 1999; CZEPIELWSKI et 
al., 2002; BRANDI et al., 2010).  

No homem, os principais efeitos adversos são: atrofia do tecido testicular 
causando infertilidade e impotência; tumores de próstata; ginecomastia, devido à 
maior quantidade de hormônio androgênico convertido a estrogênio, pela ação da 
aromatase; dificuldade ou dor para urinar; hipertrofia prostática. Em face ao sistema 
genitourinário, os EAA podem ocasionar ao homem oligospermia (baixa contagem 
de espermatozoides), atrofia testicular e azoospoermia (ausência de 
espermatozoides) e priapismo.  

No aparelho reprodutor feminino observa-se diminuição da concentração de 
alguns hormônios: LH, FSH, estrogênio e progesterona e amenorreia (BRANDI, et. 
al., 2010; ABRAHIN, 2013). 

Na mulher, manifesta-se crescimento de pêlos no corpo no padrão de 
distribuição masculino e irregularidade menstrual. Outras alterações comuns a 
ambos os sexos são: calvície, aparecimento de erupções acnéicas; fechamento 
epifisário prematuro; aumento da libido; ruptura de tendão, devido ao aumento 
exagerado de massa muscular sem equivalente desenvolvimento do tecido 
tendinoso; alterações no metabolismo lipídico, aumentando os níveis de LDL 
(lipoproteína de baixa densidade) e diminuindo os de HDL (lipoproteína de alta 
densidade) (ACSM 1977; BARROS et al., 1999; CZEPIELWSKI et al., 2002; 
MARCONDES et al., 2004; BRANDI, et al., 2010; ABRAHIN, 2013). Também é 
comum o aparecimento de estrias que se localizam na região axilar e deltopeitoral. 
Estas estrias estão associadas ao rápido crescimento da musculatura. (HOFFMAN 
et al., 2009; ABRAHIN, 2013). 

Em se tratando de características musculoesqueléticas, podemos citar o 
fechamento das epífises ósseas, ocasionado a interrupção do crescimento em 
crianças e adolescentes (HOFFMAN et al., 2009; BRANDI, et. al. 2010; ABRAHIN, 
2013). Há também alterações no aparelho locomotor, podendo aumentar o risco de 
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lesões musculotendíneas, pois a estrutura osteoarticular não consegue acompanhar 
o crescimento muscular, podendo inibir a síntese de colágeno em ligamentos e 
tendões (ACSM 1977; CZEPIELWSKI et. al., 2002; HOFFMAN et al., 2009; BRANDI 
et. al., 2010, ABRAHIN, 2013). 

Dentre os riscos cardiovasculares destacam-se hipertrofia do ventrículo 
esquerdo como fator de risco para morbidade e mortalidade. Tais riscos associam-se 
à arritmia ventricular e à morte súbita (ABRAHIN, 2013). Foi relatada a ocorrência de 
alterações eletrocardiográficas, aumento da pressão arterial, cardiomiopatias, infarto 
agudo do miocárdio e embolia (MARCONDES et. al., 2004; OLIVEIRA et. al., 2007). 

Os efeitos adversos hepáticos decorrentes do uso de EAA estão entre os 
mais comuns e graves. Os níveis aumentados de marcadores enzimáticos de 
toxicidade no fígado são exemplo disso. Os EAA podem ocasionar hepatomegalia e 
adenoma hepatocelular (tumor de origem epitelial), hepatite e hiperplasia 
regenerativa. Além disso, a utilização de tais substâncias está associada a um tipo 
de tumor de fígado, conhecido como peliose hepática, cuja evolução resulta em 
hemorragia neste órgão que pode ser fatal. A administração intramuscular de EAA é 
menos lesiva para o tecido hepático do que a oral (ACSM 1977, BARROS et al., 
1999; MARCONDES et. al., 2004; ABRAHIN, 2013).  

Na esfera psicológica, em ambos os sexos, os efeitos psicológicos dos 
esteroides anabolizantes incluem aumento ou diminuição da libido, alterações do 
humor e comportamento agressivo. Produz alterações do eletroencefalograma 
semelhantes àquelas produzidas por drogas psicoestimulantes, entretanto, alguns 
podem ser mais suscetíveis que outros. Ainda podem causar síndrome de 
dependência. Entretanto, a síndrome de dependência ainda é pouco estudada e 
compreendida em usuários de EAA (ACSM 1977, BARROS et al., 1999, HOFFMAN 
et al., 2009, ABRAHIN, 2013).  

Há na literatura inúmeros artigos que delimitam a utilização das EAA em 
relação aos praticantes de musculação e fisiculturismo. Concentraremos nossa 
revisão em demonstrar que a administração e uso dessas substâncias estão 
extremamente difundidos em nível de Brasil, atingindo diversas camadas sociais, 
sexo e idade.  

Em um estudo transversal, realizado por LOPES et al. (2008), foram 
entrevistados 305 atletas (escolhidos aleatoriamente) das 06 academias de maior 
fluxo da cidade de Santa Maria, RS. A maioria dos participantes era homens (81%) e 
a média de idade foi de 22 anos. Enquanto 29% usavam aditivos alimentares, 
apenas 2% dos indivíduos admitiram ter usado EAA (apesar de 46% dos 
entrevistados conhecerem algum usuário de EAA).  

Um fato marcante é que dois terços dos usuários adquiriram a droga em 
farmácias (nenhum dos usuários alegou indicação médica para o uso) e que grande 
parcela (35%) desconhecia seus efeitos colaterais, demonstrando a facilidade de 
obtenção da droga, amiúde por adolescentes que desconhecem seus malefícios e 
não tem orientações para usá-las.  

A pesquisa feita por Araújo, Andreolo e Silva (2002) em 14 academias em 
Goiânia, constatou alto consumo de anabolizantes, principalmente Deca-Durabolin 
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(21%). Os consumidores tinham a idade de 18 a 26 anos e nível médio de 
escolaridade, e o objetivo principal era ganhar massa muscular. 

 Um estudo realizado em um bairro popular da Bahia, realizado por Iriat e 
Andrade (2002), investigou o problema do abuso de EAA numa perspectiva sócio-
antropológica. Os usuários da academia são jovens das classes populares, na sua 
grande maioria do sexo masculino, com idades que variam de 17 a 37 anos. Entre 
os EAA, os mais utilizados são: Durateston (Testosterona), Stradon P (Testosterona 
+ Estradiol) e Deca-durabolim (Nandrolona).  

Na cidade de São Paulo, uma pesquisa realizada por Silva e Moreau (2003) 
em três grandes academias de ginástica com praticantes de musculação, concluiu-
se que 19% usavam anabolizantes, sendo que, destes, 8% declararam fazer uso 
atualmente, e 11% que já haviam feito uso anteriormente. A incidência foi maior para 
o sexo masculino (24%).  

Os compostos mais utilizados foram stanazolol e decanoato de nandrolona 
(Deca-Durabolin). Os usuários tinham média de 27 anos (25 a 29 anos), e a 
motivação foi à melhora da estética corporal e maior estímulo para o treinamento 
muscular. Os anabolizantes foram adquiridos, em sua maioria, em farmácias, sem 
receita médica, e foi feito uso de suplementos alimentares e outros fármacos em 
associação. Os entrevistados alegavam que os efeitos colaterais poderiam ser 
controlados ou evitados com o uso de outros medicamentos e/ou acompanhamento 
médico. 

Frizon, Macedo e Yonamyne, em 2005, traçaram o perfil dos praticantes de 
atividade física das academias de Erechim e Passo Fundo/RS (2005) e a incidência 
de uso de EAA. Responderam aos questionários 418 praticantes de atividade física, 
de um total de 700 questionários distribuídos.  

Dos 550 questionários disponibilizados nas 15 grandes academias em Passo 
Fundo, 330 (60%) foram respondidos. Em Erechim, foram respondidos 88 (59%) dos 
150 questionários disponibilizados nas cinco grandes academias. A amostra em 
estudo foi composta, em sua maioria, por homens (cerca de 83%). Com relação à 
faixa etária, metade dos praticantes tinha idade entre 21 e 25 anos, o que mostra a 
busca pela estética da população de adultos jovens.  

A frequência de uso foi de 6,5%; todos os usuários do sexo masculino, de 
uma população de 83% de homens. O EAA mais utilizado foi o decanoato de 
nandrolona (35,29%). Os EAA foram adquiridos em farmácias com receita médica 
(37,04%). Os praticantes tinham idade entre 21 e 25 anos, homens, estudantes 
universitários (63%) e foram motivados por estética e ganho de força. 

 Um estudo realizado por Silva et. al. (2007), em praticantes de musculação da 
cidade de Porto Alegre procurou determinar, através de questionário realizado por 
entrevistadores, a prevalência do uso atual ou passado de EAA, outros hormônios 
(OH), outros medicamentos (OM) e outras substâncias (suplementos alimentares e 
drogas ilícitas) em praticantes de musculação da cidade de Porto Alegre.  

 Entrevistou-se 288 indivíduos sorteados de uma amostra de 13 academias. A 
prevalência observada foi de 11% (32/288) para EAA, 5% (16/288) para OH e 4% 
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(12/288) para OM. Os EAA mais usados foram decanoato de nandrolona e 
stanozolol. Os OH foram gonadotrofina coriônica humana, triiodotironina e OM como 
lipostabil, diuréticos e medicamentos veterinários (ex.: Monovin E). Os efeitos 
colaterais mais frequentes foram comportamentais (variação de humor, irritabilidade 
e agressividade) e endócrinos (acne e aumento/diminuição da libido).  

 Quando analisados os EAA juntamente aos OH na variável denominada 
“agentes hormonais” (AH). Os autores observaram diferença estatística entre os 
sexos, sendo o uso de AH mais prevalente em homens e entre os consumidores de 
suplementos alimentares. Novamente, a alta prevalência observada sugere a 
necessidade de medidas preventivas, educativas e de cuidados na assistência desta 
população. 

 Iriart, Charles e Orleans (2009) realizaram um estudo qualitativo de natureza 
etnográfica com questionários semi-estruturados e observação participante em 
academias de musculação de bairros das camadas médias e populares de Salvador, 
bem como o uso dos anabolizantes por parte desses indivíduos. Dos 43 usuários 
entrevistados, 27 frequentavam academias em bairros populares e 16 academias em 
bairros de classe média e alta; eram 37 homens e seis mulheres.  

Entre as mulheres, apenas uma usuária frequentava academia em bairro 
popular. Os usuários de anabolizantes praticantes de musculação em academias de 
bairros de classe média alta possuem alta escolaridade. Dos 43 entrevistados, nove 
são estudantes universitários e três possuem curso superior completo. Já nas 
academias dos bairros populares os praticantes de musculação entrevistados se 
caracterizam pela baixa e média escolaridade. Os anabolizantes utilizados, em geral, 
são os que têm os preços mais acessíveis, enquanto os usuários de classe média 
recorrem frequentemente a produtos importados e mais dispendiosos como o 
anabolizante Winstrol. Os anabolizantes Durateston e Deca-durabolin, no entanto, 
encontram-se entre os produtos mais utilizados tanto por usuários de classe média 
quanto das classes populares.  

Outro estudo, realizado por Barquilha (2009), teve como objetivo traçar o perfil 
de usuários de anabolizantes em academias da cidade de Bauru, investigando a 
incidência de efeitos colaterais do uso de esteroides anabolizantes, as causas que 
levaram ao uso dessas drogas, entre outros questionamentos. Foi aplicado um 
questionário com diversas perguntas relacionadas ao uso de anabolizantes a 40 
homens, usuários de anabolizantes e praticantes de musculação em quatro 
academias consideradas de classe média da cidade de Bauru. As drogas mais 
usadas foram Durateston (85% dos entrevistados), Deca-Durabolin (70% dos 
entrevistados), Winstrol (55% dos entrevistados) e Hemogenin (52% dos 
entrevistados). Conforme os resultados do estudo, de entrevistados teve algum 
efeito colateral com o uso indiscriminado de esteróides anabolizantes, confirmando 
os achados encontrados na literatura. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Percebemos que existem muitos artigos científicos que delimitam os assuntos 
relacionados à utilização dos EAA, história, efeitos benéficos e maléficos, suas 
ações sob dosagens fisiológicas ou suprafisiológicas, tipos de EAA, uso 
indiscriminado e prevalência no Brasil.  

O uso de EAA, muitas vezes, encontra-se revestido de empirismo ou 
"autoconhecimento" em atenção às experiências vivenciadas pela administração 
dessas substâncias. Soma-se a isso a facilidade em adquirir essas substâncias em 
espaços conhecidos, logo, é passível inferir a falta de controle ou fiscalização na 
venda desses tipos de produtos. 

Pudemos perceber ao final desse estudo que a história de conhecimento e 
uso de EAA é bastante extensa, tendo começado ainda no século 19. São muitos os 
tipos de EAA usados atualmente, uns com mais outros menos efeitos anabólicos e 
androgênicos e de toxidade. O uso ocorre principalmente em associação com o 
meios esportivo e fitness, onde há grande interesse em desempenho físico e 
estético. A prevalência em academias brasileiras é grande, ainda bastante 
mascarada, sendo mais frequente em homens jovens e de classe média ou superior.  

A seriedade para o controle da fiscalização dos EAA, em nosso entender, 
deveria ser similar ao controle dos antibióticos. Muitos jovens estão morrendo pela 
omissão do Estado nesse assunto. Torna-se urgente políticas públicas que revertam 
essa situação. 
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