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RESUMO: O uso de anabolizantes vem crescendo de forma significativa na sociedade. Os 
anabolizantes são substâncias derivadas do principal hormônio masculino, que é a testosterona, e 
seu uso incialmente foi utilizado para tratamento de doenças. No entanto, os anabolizantes, 
passaram a ser utilizados por atletas para aumento de sua massa muscular, força física e 
consequentemente melhorando o seu desempenho físico.  No Exército, assim como nas outras forças 
armadas, sabe-se que os resultados nos Testes de Aptidão Física, bem como outras avaliações, são 
parâmetros considerados na classificação dos militares nas Escolas de Formação e em sua carreira 
militar. Além disso, estas atividades visam habilitar o indivíduo para o cumprimento de missões de 
combate, as quais objetivam proporcionar-lhe rusticidade e resistência, qualidades que lhe possibilita 
"durar na ação" em situações de desgaste e de estresse. O Exército Brasileiro apresenta uma 
população de jovem que está suscetível ao uso dessas substâncias anabolizantes para melhoria de 
sua performance. Entretanto, o seu uso indevido e indiscriminado, sem acompanhamento médico, 
gera consequências em diversos sistemas do corpo humano. Sendo assim, esse estudo tem como 
objetivo apresentar através de uma revisão bibliografia as consequências do uso indiscriminado de 
anabolizantes.  
 
Palavras-chave: Anabolizantes, Treinamento físico militar, riscos. 
  
ABSTRACT Anabolic use has been growing significantly in society. Anabolics are substances derived 
from the main male hormone, which is testosterone, and their use was initially used for treating 
diseases. However, anabolics have come to be used by athletes to increase their muscle mass, 
physical strength and consequently improving their physical performance.  In the Army, as well as in 
the other armed forces, it is known that the results in the Physical Fitness Tests, as well as other 
evaluations, are parameters considered in the classification of the military in the Training Schools and 
in their military career. In addition, these activities aim to enable the individual to fulfill combat 
missions, which aim to provide him with rusticity and endurance, qualities that allow him to "last in 
action" in situations of wear and stress. The Brazilian Army has a young population that is susceptible 
to the use of these anabolic substances to improve their performance. However, its misuse and 
indiscriminate use, without medical follow-up, generates consequences in several systems of the 
human body. Thus, this study aims to present through a bibliography review the consequences of 
indiscriminate use of anabolic steroids. 
 
Keywords: Anabolic, Military physical training, risks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os esteroides anabolizantes androgênicos são compostos naturais ou 

sintéticos  semelhantes ao hormônio masculino testosterona.  São realizadas 

modificações em sua estrutura molecular a fim de alterar sua bioatividade, atrasar 

sua absorção anabólicas na circulação,  minimizar  suas  ações androgênicas  e  

maximizar  as anabólicas. (KUHN, 2002; HARTGENS; KUIPERS, 2004).  Devido às 

suas ações anabólicas, como a síntese proteica, aumento de reservas energéticas e 

redução  no  tempo  de recuperação  após  treinamento  intenso  (DU TOIT et al., 

2005), os anabolizantes são usados por atletas há  mais  de  cinco  décadas  para  

melhorar  o desempenho  físico.    

 As substâncias para suportar o cansaço e aumentar o vigor físico já eram 

usadas, há séculos na história, embora não estivessem muita ideia das 

consequências de seu uso indevido.      

 O médico francês Charles-Edouard, em 1889, desenvolveu uma série de 

experiências em que injetava extratos feitos de testículos de animais em cães e até 

em si mesmo .Resultado disso foi a melhora na saúde geral, na força muscular, no 

apetite, na regulação do trato intestinal e nas faculdades mentais; mais ainda, 

reconheceu-se a exortação das virtudes em restaurar a impotência e a virilidade. O 

seu trabalho estimulou muitas pesquisas até aproximadamente 1930. 

 O Dr. Kochakian no início da década de 1930 ponderou sobre o experimento 

que o hormônio extraído da urina de machos estimulava forte balanço nitrogenado 

positivo em cães castrados. Assim os cientistas alemães, trabalhando durante a 

Segunda Guerra Mundial, foram os primeiros a sintetizar os esteroides anabólicos.  

Em 1954, por motivos de vários campeonatos e, com eles o uso de esteroides, 

provou-se que a testosterona era a razão da evolução observada na habilidade 

atlética. O Dr. Ziegler, médico dos Estados Unidos, juntou-se a uma companhia 

farmacêutica, Ciba Pharmaceuticals e de seus laboratórios, e produziram o 

methandrostenolone (dianabol). Surgindo dessa união o esteróide oral mais popular 

entre os levantadores de peso, e o mundo esportivo mudou para sempre (SANTOS, 

2003). 

 Do marco das experiências científicas no início do século aos dias atuais da 

história dos esteroides ocorreram vários acontecimentos, e o uso indevido da droga 

vem aumentando com o passar do tempo.  
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  Neste sentido, um fator que vem chamando cada vez mais a atenção é a 

sua utilização fora do meio competitivo. O uso de anabolizantes sem qualquer 

critério e controle  vem  sendo  crescente  entre indivíduos  que  praticam  atividade  

física  como forma  de  lazer,  principalmente  jovens  e adolescentes,  com  o  

simples  objetivo  de melhorar  a  aparência  física  (HARTGENS; KUIPERS, 2004; 

URHAUSEN et al., 2004). As drogas, em diversas classes, estão proliferando na 

sociedade, e os jovens são os mais suscetíveis. 

 No Brasil os resultados encontrados são muito preocupantes. Em 2001, os 

anabolizantes foram os agentes que mais causaram intoxicação nos brasileiros, 

sendo uns dos mais utilizados dentre os medicamentos considerados drogas de 

abuso (NOTO et al., 2003). Estima-se que 0,3 % da população adulta no Brasil 

utiliza anabolizantes de acordo com Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID). Em 2006 de acordo com o CEBRID, este número 

aumentou para 0,9 %, que compreendeu principalmente homens com idade entre 18 

e 34 anos.  

 No Brasil, ainda são escassos os dados sobre utilização de anabolizantes 

esteroides no âmbito militar e sua prevalência não é bem conhecida. Entretanto, 

podemos observar em alguns estudos de outros países, como um estudo realizado 

no Exército Americano, mostrou que 37% dos militares utilizavam suplementos 

alimentares, 27% anabolizantes esteroides oral (demonstrou androstenediona) e 1,8 

% anabolizantes esteroides (JOHNSON, 2008). Shelton e Hughes (2010) relataram 

a suspeita de utilização de anabolizantes esteroides em 500 militares das forças 

especiais do Exército Americano em um período de 2 anos. 

 O uso indiscriminado de tais substâncias anabolizantes, possui riscos e 

efeitos colaterais para o usuário, os quais podem prejudicar de maneira importante a 

qualidade de vida ou até resultar em um dano de maior magnitude levando à 

sequelas permanentes e até mesmo ao óbito. As ações do anabolizantes podem ser 

divididas em duas categorias principais: efeitos androgênicos, relacionados 

especificamente com a função reprodutora e com as características sexuais 

secundárias, e efeitos anabólicos, que dizem respeito, de maneira geral, à 

estimulação do crescimento e maturação dos tecidos não reprodutores.  Os  

mecanismos intracelulares dos anabolizantes  são semelhantes entre as duas 

categorias de efeitos, sendo uma via com um único tipo de receptor, não havendo, 

portanto, a possibilidade de dissociá-los (BERNE E LEVY, 2010). 
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   Os  anabolizantes podem ser usados por via oral ou via intramuscular, e são 

divididos em três classes: ésteres de testosterona, injetáveis (propionato de 

testosterona); derivados da nortestosterona (decanoato de nandrolona); alquilados 

(estanozolol) (RIBEIRO, 2011). 

  Inúmeros efeitos colaterais podem ser causados pelo uso não terapêutico, 

indiscriminado e abusivo de anabolizantes. Ressalta-se, ainda, que os efeitos 

adversos podem afetar vários órgãos e sistemas. Alguns desses efeitos parecem ser 

desconhecidos ou pouco evidenciados na literatura, devido, principalmente, à 

dificuldade na obtenção de informações ou mesmo em virtude de negações dos 

usuários de anabolizantes em participar de pesquisas. Outra limitação é a escassez 

de estudos randomizados controlados que utilizam doses suprafisiológicas de 

anabolizantes em seres humanos 

  O uso inadequado desses medicamentos com doses supra fisiológicas, pode 

resultar em aterosclerose, hipertensão, arritmias cardíacas, câncer hepático e 

hipertrofia prostática, bem como problemas como acne, infertilidade e ginecomastia. 

As formas injetáveis também podem causar lesões musculares como as piomiosites. 

Além disso, existem os problemas comportamentais, como agressividade e 

mudanças de humor, podem estar associados ao uso de anabolizantes. 

 O uso de anabolizantes esteroides por parte dos militares muita das vezes 

vai além das questões de estéticas, uma vez que os homens e as mulheres que 

servem ao Exército Brasileiro estão em um cenário particular. Sabe-se que os 

resultados nos Testes de Aptidão Física, bem como outras avaliações, são 

parâmetros considerados na classificação dos militares nas Escolas de Formação ( 

Morgado, 2012).  Além disso, estas atividades visam habilitar o indivíduo para o 

cumprimento de missões de combate, as quais objetivam proporcionar-lhe 

rusticidade e resistência, qualidades que lhe possibilita "durar na ação" em situações 

de desgaste e de estresse (BRASIL, 2008). 
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1.1) PROBLEMA 

          O Treinamento físico militar ele é considerado um dos pré-requisitos para o 

sucesso na carreira profissional, em virtude disso o uso de anabolizantes esteroides 

pode ser utilizado. para suportar o cansaço e aumentar o vigor físico, e em alguns 

casos com objetivos estéticos 

        Em consequência do uso inadequado e indiscriminado de anabolizantes 

esteroides sem indicação clínica, ocasiona muitas das vezes consequências graves 

na saúde dos militares.  

Haja visto que o treinamento físico militar é um ato essencial na carreira 

militar, torna-se de grande importância apresentar as consequências orgânicas pelo 

uso indevido de anabolizantes esteroides por homens e mulheres do Exército 

Brasileiro.  

1.2) OBJETIVOS 

Com o objetivo de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, levantou-se objetivos específicos que irão conduzir na obtenção do objetivo 

deste estudo, são eles: 

a. Identificar as razões do uso de esteroides anabolizantes por militares 

b. Descrever as principais substâncias utilizadas o seu padrão de uso 

c. Apresentar a fisiologia da ação dos anabolizantes. 

d. Apresentar as alterações orgânicas nos diferentes sistemas do corpo 

humano. 

e. Advertir aos militares praticantes de atividades físicas sobre o perigo do 

uso de esteroides anabolizantes e os danos causados à saúde; 

1.3)  JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

       O uso ilícito de anabolizantes esteroides vem proliferando na sociedade. Em 

consequência de seu uso indevido, surgem várias implicações orgânicas, nos 

diversos sistemas do organismo.  

        Faz-se necessário, então, a realização de um estudo no âmbito militar que 

esclareça esta temática, a fim de disseminar informações a respeito das 

consequências de seu uso indiscriminados por homens e mulheres do Exército 

Brasileiro e traçar estratégias de prevenção do uso indiscriminado de esteroides 

anabolizantes. 
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2 METODOLOGIA 
 
O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das 

fontes, argumentação e discussão dos resultados   

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.1)  Fisiologia da ação dos anabolizantes esteróides 

 

    Os hormônios esteróides apresentam um núcleo básico derivado da estrutura 

química do colesterol, portanto são hormônios de natureza lipídica. A biossíntese 

dos hormônios esteróides é restrita a alguns poucos tecidos, como o córtex das 

glândulas adrenais e gônadas, os quais expressam diferentes formas do complexo 

enzimático P-450, responsável pelo processamento da molécula de colesterol. Os 

andrógenos são hormônios sexuais masculinos e representam uma das classes de 

hormônios esteróides, são produzidos, principalmente, pelos testículos e, em 

menores proporções, pelas adrenais. O principal hormônio produzido pelo testículo é 

a testosterona (Bianco, Rabelo, 1999). 

        A testosterona exerce efeitos designados como androgênicos e anabólicos em 

uma extensa variedade de tecidos-alvo, incluindo o sistema reprodutor, o sistema 

nervoso central, a glândula pituitária anterior, o rim, o fígado, os músculos e o 

coração .Os efeitos androgênicos são responsáveis pelo crescimento do trato 

reprodutor masculino e desenvolvimento das características sexuais secundárias, 

enquanto os efeitos anabólicos estimulam a fixação do nitrogênio e aumentam a 

síntese protéica (Shahidi, 2001). 

       A fisiologia hormonal de ação da testosterona e dos androgênicos pode ser 

dividida em duas categorias principais: efeitos androgênicos, relacionados 

especificamente com a função reprodutora e com as características sexuais 

secundárias, e efeitos anabólicos, que relatam de maneira geral a estimulação do 

crescimento e a maturação dos tecidos não reprodutores. Ainda se deve atentar 

para o fato de que mecanismos intracelulares semelhantes, via um único tipo de 

receptor, participam destas duas categorias de efeitos, não havendo, portanto, a 

possibilidade de separá-los. Sendo os esteroides androgênicos anabolizantes 
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derivados sintéticos da testosterona, o objetivo da modificação e laboratório destas 

substâncias foi maximizar os efeitos anabólicos e minimizar os efeitos laterais 

androgênicos. 

         A atividade anabólica da testosterona e de seus derivados é manifestada 

primariamente em sua ação miotrófica, que resulta em aumento da massa muscular 

por aumentar a síntese protéica no músculo (Kam, Yarrow, 2005) e por controlar os 

níveis de gordura corporal. O potencial valor terapêutico da atividade anabólica da 

testosterona em várias condições catabólicas têm levado à síntese de muitos 

derivados que tem como objetivo prolongar a sua atividade biológica, desenvolvendo 

produtos cada vez menos androgênicos e mais anabólicos, chamados esteróides 

androgênicos anabólicos. Portanto, os esteróides anabolizantes são um subgrupo 

dos andrógenos, ou seja, sintéticos derivados da testosterona (Kam, Yarrow, 2005; 

Weineck, 2005). 

       Uma vez que a testosterona é rapidamente metabolizada na primeira passagem 

pelo fígado, quando administrada por via oral, a sua eficácia é limitada e, por isso, 

foram desenvolvidos vários componentes através da modificação da sua estrutura 

molecular. 

     As alterações laboratoriais têm como objetivo modificar a relação anabolizante-

androgênico, atrasar a taxa de inativação, alterar o modo de metabolismo ou 

diminuir a aromatização para estradiol. As principais modificações da molécula de 

testosterona são a alquilação na posição 17 (compostos oralmente ativos) e a 

esterificação na posição 17 (compostos parentéricos ativos). Os primeiros são 

resistentes ao metabolismo hepático, enquanto o segundo grupo, cuja forma de 

administração é injetável, é lipofílico e, por conseguinte, lentifica a sua libertação 

para a circulação sanguínea. 

 

2.2) Consequências orgânicas do uso indevido dos anabolizantes esteróides 

          Os efeitos colaterais do uso de anabolizantes esteróides podem ocorrer 

mesmo em dosagens terapêuticas, sendo que uma série de fatores poderá 

influenciar nos benefícios e riscos, tais como: quadro clínico do paciente, histórico 

familiar, o produto usado, sua dosagem e, por fim, sua via de administração 

(BHASIN et al., 1998). Contudo, a maioria dos efeitos colaterais advém do uso 

indiscriminado, abusivo e não terapêutico, sendo utilizado geralmente por indivíduos 

que objetivam melhorar a performance esportiva e estética, com dosagens que 
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costumam ultrapassar a dosagem terapêutica em até 100 vezes. Segue abaixo a 

tabela dos possíveis efeitos colaterais do uso de anabolizantes. 

                                    
 

2.2.1) Efeitos cardiovasculares. 

          Os efeitos cardiovasculares eles podem ser diretos ou indiretos. Os diretos 

ocorrem quando eles atuam diretamente nos vasos e no miocárdio ocasionando 

hipertrofia muscular e aumentando o risco de mortes súbitas e infartos. Já os efeitos 

indiretos são devido alterações do perfil lipídico ocasionando as dislipidemias e 

alterações da coagulação sanguínea aumentando o risco de tromboses.   
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           Sendo assim, percebemos que tanto os efeitos diretos como indiretos pelo 

uso indiscriminado dos anabolizantes aumentam risco de infarto miocárdio, 

hipertensão arterial e acidente vascular cerebral. 

 

2.2.2) Alterações músculo esqueléticas. 

        O uso inadequado dos hormônios esteroides ocasiona uma alteração 

irreversível da estrutura do colágeno dos tendões tornando-o menos elástico e 

aumentando o risco de tendinopatias e rupturas.  

         Além da alteração da estrutura do colágeno, à força desproporcionada dos 

músculos hipertrofiados, não permite uma adaptação equivalente dos tendões, 

aumentando a chance de ruptura.  

         O hormônio quando consumidos em idades de crescimento, há maior risco de 

não atingirem a altura correspondente ao seu percentil devido ao encerramento 

precoce das epífises 

 

2.2.3) Alterações Hematológicas. 

        A policitemia é uma alteração frequente encontrada em usuários de 

anabolizantes uma vez que o seu uso estimula a eritropoiese e aumenta a 

disponibilidade do ferro e, consequentemente, aumentam os valores de eritrócitos, 

hemoglobina e hematócrito. 

 

2.2.4) Alterações renais.  

      As alterações renais são múltiplas com o uso dos anabolizantes que muitas das 

vezes são acentuadas pelo uso de forma abusiva de anti- inflamatórios. Podemos 

citar como principais alterações renais: litíase renal, necrose tubular aguda, 

proteinúria, glomeruloesclerose focal segmentar, carcinoma das células renais e 

tumor de Wilms. 

 

2.2.5) Alterações hepáticas 

 

          O uso de anabolizantes de forma inadequada podem induzir distúrbios 

hepáticos graves, como alterações subcelulares de hepatócitos, função de excreção 

prejudicada, colestase, peliose, hiperplasia hepatocelular e carcinomas 
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           Uma disfunção excretora do fígado que resulta em icterícia tem sido 

associada com o uso de esteróides anabolizantes em uma série de estudos 

terepêuticos. A possível relação causa-efeito desta associação é reforçada pela 

observação da remissão da icterícia após a interrupção do uso da droga. Foram 

encontradas alterações estruturais do fígado consequentes ao tratamento com 

esteróides em animais e em seres humanos. 

          As complicações hepáticas mais graves associadas com os esteróides 

anabolizantes são a peliose hepática (cistos hepáticos repletos de sangue, de 

etiologia desconhecida) e tumores hepáticos. Estes tumores são geralmente 

benignos, como os adenomas hepatocelulares, sobretudo se administrados em altas 

doses, mas têm sido observadas lesões malignas associadas com o uso dessas 

drogas. 

 

2.2.6) Alterações no sistema reprodutor masculino 

 

            Os efeitos dos esteróides anabolizantes sobre o aparelho reprodutor 

masculino incluem oligospermia (redução do número de espermatozóides), 

azoospermia (ausência de espermatozóides no sêmen), redução do tamanho dos 

testículos, anormalidades encontradas à biópsia testicular e redução dos níveis de 

testosterona e hormônios gonadotróficos. Observando as alterações que ocorrem no 

eixo hipófisário-gonadal, acredita-se que a disfunção ocorre por conta de uma 

supressão da produção de gonadotrofinas induzida pelos esteroides. As alterações 

desses hormônios são habitualmente reversíveis após a interrupção do tratamento, 

mas os efeitos a longo prazo desse distúrbio do eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal 

permanecem desconhecidos. A ginecomastia em homens também pode ocorrer pelo 

usos dos anabolizantes devido ao metabolismo dos androgênios em compostos 

estrogênicos. 

 

2.2.7) Alterações no sistema reprodutor feminino 

 

         Os efeitos dos esteróides androgênicos sobre o aparelho reprodutor feminino 

incluem a redução dos níveis circulantes do hormônio luteinizante (LH),  do hormônio 

folículo-estimulante (FSH), dos estrogênios e da progesterona. Além disso ocorre 

inibição da foliculogênese e da ovulação, levando a alterações do ciclo menstrual 
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que incluem o prolongamento da fase folicular, encurtamento da fase lútea e até 

amenorréia. 

 

2.2.8) Alterações psicológicas e no comportamento 

  

          Em ambos os sexos, os efeitos psicológicos dos esteróides anabolizantes 

incluem aumentos ou diminuições da libido, alterações do humor e comportamento 

agressivo, que estão relacionados com os níveis plasmáticos de testosterona. A 

administração de esteróides produz alterações do eletroencefalograma semelhantes 

àquelas produzidas por drogas psicoestimulantes. 

 

2.2.9) Alterações dermatológicas 

  

          Um dos efeitos colaterais mais comuns relacionados ao uso indiscriminado e 

abusivo anabolizantes é a acne. A provável causa desse efeito adverso está 

relacionada à estimulação das glândulas sebáceas em produzir mais óleo. Os locais 

geralmente afetados são a face e as costas (HOFFHMAN; RATAMESS, 2006). 

Outro efeito colateral dermatológico bastante comum são as estrias, atingindo 

normalmente a região axilar e deltopeitoral  As estrias parecem estar associadas ao 

rápido crescimento muscular 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
            O uso indiscriminado de anabolizantes vem crescendo de forma considerável 

na população, seja como objetivos estéticos bem como para melhoria da força 

muscular e a população mais atingida tem sido os jovens. 

            No âmbito miltar sabemos que os Teste da Aptidão física é uma fator muito 

importante na carreira do militar, podendo ser um ponto de partida para que os 

militares façam usam dessas drogas sem acompanhamento médico , os quais 

podem prejudicar de maneira importante a qualidade de vida ou até resultar em um 

dano de maior magnitude levando à sequelas permanentes e até mesmo ao óbito. 

            Faz-se necessário, então, a realização de mais estudos que esclareçam esta 

temática, não apenas no meio civil, mas também no meio militar e que essas 

consequências do uso indiscriminado seja divulgado de forma plena aos militares.  
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