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RESUMO 

Os esteroides anabólicos androgênicos (EAA) foram criados com o intuito de potencializar o efeito da               
testosterona, gerando aumento de massa muscular. Esses hormônios quando utilizados de forma            
indevida causam efeitos colaterais e alterações fisiológicas que, em muitos casos, são deletérios.             
Pouco tem sido feito para a profilaxia em relação ao consumo dessas substâncias entre os diferentes                
usuários, como adolescentes, jovens adultos, incluindo os militares. O desempenho físico em missões             
militares é obtido através de várias sessões de treinamento físico disponíveis no Treinamento Físico              
Militar (TFM). A utilização destas substâncias poderiam aumentar o desempenho físico no TFM e em               
missões militares. Porém, tem se tornado um desafio cada vez maior a detecção destas substâncias               
por este público. O objetivo deste estudo é realizar um levantamento sistemático da literatura sobre o                
uso de anabolizantes por militares no Brasil. Foram encontrados 19 artigos no período de 2010 a                
2020 sendo que somente 01 está relacionado ao uso de EAA por militares. A partir desta revisão fica                  
claro que pouco se sabe sobre a utilização destas substâncias sendo importante o desenvolvimento              
de pesquisas científicas nesta temática a fim de entender a necessidade de militares sobre a               
utilização de EAAs e de conhecer as suas condições de saúde. O desenvolvimento de pesquisas               
nesta área irá fomentar propostas de políticas públicas para orientação sobre a utilização destas              
substâncias a fim de melhorar as condições de saúde de militares e o desempenho físico em missões                 
militares.  

Palavras-chave: Esteroides anabólicos androgênicos (EAA). Treinamento Físico Militar (TFM).         
Militares.  

ABSTRACT 

Anabolic androgenic steroids (AAS) were created in order to potentiate the effect of testosterone,              
generating an increase in muscle mass. These hormones when used improperly cause physiological             
changes and changes that, in many cases, are harmful. Little is known about prophylaxis in relation to                 
the consumption of these substances among different users, such as adolescents, young adults,             
including the military. Physical performance in military missions is obtained with the various physical              
sessions available in Military Physical Training (MPT). The use of these substances can increase              
physical performance in the TFM and in military missions. However, the detection of these substances               
by this public has became increasingly difficult. The aim of the study is to conduct a systematic                 
literature review about the use of anabolic steroids by the military in Brazil. Nineteen articles were                
found in the period from 2010 to 2020, with only 01 related to the AAS use by the military. From this                     
review, it is clear that little is known about the use of these substances, and it is important to develop                    
scientific research on this topic in order to understand the need for military personnel on the use of                  
AAS and to know about their health conditions. The development of research in this area can promote                 
public policy proposals for guidance on the use of these substances in order to improve the health                 
conditions of the military and physical performance in military missions. 
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INTRODUÇÃO 

Os esteroides anabolizantes ou esteroides anabólicos androgênicos (EAA) são         

substâncias naturais ou sintetizadas a partir do hormônio testosterona. A          
testosterona e seus derivados vem sendo utilizados no tratamento de algumas           

condições clínicas, como impotência, depressão, criptorquidia, grandes cirurgias e         
queimaduras, porém tem sido demonstrado o uso indiscriminado destas substâncias          

por pessoas que desejam aumentar o volume dos músculos e melhorar o            

desempenho em atividades físicas (1-5). Os EAAs foram criados com o intuito de             
potencializar o 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 (6).           

Esses hormônios quando utilizados de forma indevida causam efeitos colaterais e           
alterações fisiológicas que, em muitos casos, são deletérios (7).  

A testosterona sintética foi isolada e produzida em 1935; no período da 2ª guerra              
mundial sendo utilizada pelas tropas alemãs para aumentar a agressividade dos           

soldados e o balanço proteico positivo dos indivíduos afligidos pela guerra,           
indivíduos desnutridos, pacientes imunossuprimidos, pacientes em recuperação de        

grandes cirurgias e queimados (6;8-11).  

Em 1939 foi sugerido que a administração de EAAs poderia melhorar o            

desempenho físico de atletas (6;8-10). 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 (10).  

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), os EAAs pertencem à classe           
dos agentes anabólicos que, somados a estimulantes, narcóticos, diuréticos e          

hormônios peptídicos, glicoproteicos e análogos, compõem as substâncias proibidas         

no esporte (12). O National Institute Drug Abuse (NIDA), listou em 2001 os EAAs              
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mais consumidos por atletas: esteroides orais: Anadrol (oximetolona), Oxandrin         
(oxandrolona), Dianabol (metandrostenolona), Winstrol (estanozolol) e os esteroides        

injetáveis: Deca-Durabolin (decanoato de nandrolona); Durabolin (fenilpropionato de        

nandrolona), Depo-testosterone (cipionato de testosterona), Equipoise (undecilenato       
de boldenona) (13).  

O abuso do consumo de EAAs, dentro e fora do cenário esportivo, constitui-se             
uma grande preocupação social, governamental e das mais importantes agências e           

órgãos sanitários e esportivos, como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o             
Comitê Olímpico Internacional (COI). O COI definiu que o uso dessas substâncias            

contrariava os preceitos da prática da modalidade, e foram então considerados           

“doping" (6;8-10). A prevalência destas substâncias em meio a diferentes segmentos           
da sociedade e das práticas esportivas vem sendo apresentada e identificada, com            

resultados bastante variáveis e de diversos efeitos maléficos à saúde (14). Os            
efeitos mais relevantes são aqueles que ocorrem no fígado (aparecimento de           

tumores), bem como no sistema cardiovascular (perturbação da coagulação do          
sangue, alteração no colesterol, hipertensão, ataque cardíaco), aparelho reprodutor         

(redução da produção de esperma, impotência) e no estado psicológico como           

aumento de agressividade que pode manifestar-se em brigas por indivíduos que           
utilizam EAA (15).  

Pouco tem sido feito para a profilaxia em relação ao consumo dessas            
substâncias entre os diferentes usuários, como adolescentes, jovens adultos e que           

têm por objetivo aumentar o índice de massa magra e adquirir um corpo atlético em               
um curto espaço de tempo e de melhorar a aptidão física em atividades esportivas.  

Com relação ao meio militar, pelo menos 1.700 cadetes passam todos os anos             
pelos portões da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Sul             

Fluminense. Ao longo de todo esse tempo, a Aman formou várias gerações de             
oficiais, com ensino considerado de excelência, sustentado por dois pilares:          

disciplina e hierarquia, palavras gravadas no portal da academia. Com a           

globalização, foi preciso evoluir e acompanhar as mudanças de comportamento dos           
jovens cadetes, entre 16 e 24 anos que realizam treinamento físico militar (TFM). O              

treinamento de um militar deve ser guiado pelas atividades adequadas à sua tarefa e              
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especialidade, ou seja, tarefas que resultem da missão em sua respectiva unidade e             
posição. A aptidão física é obtida através de várias sessões de treinamento físico             

disponíveis no TFM e, claro, através de atividades de instrução e treinamento, como             

marchas, instruções táticas e exercícios de campanha (16-17). Portanto, existe uma           
grande necessidade de se obter o TFM, de acordo com as condições físicas para              

manter as atividades diárias dos militares (18-20). Jovens adutos muitas vezes           
podem fazer uso de EAAs com o objetivo de aumentar as suas aptidões físicas para               

uma determinada atividade militar; tem se tornado um desafio cada vez maior a             
detecção destas substâncias por esta população.  

 PROBLEMA 

Tem sido demonstrada a utilização indiscriminada de EAAs em associação ou           

não a outras substâncias por jovens adultos a fim de melhorar o condicionamento             
físico em certas atividades esportivas (1-5). O uso indevido destas substâncias pode            

causar efeitos maléficos à saúde podendo levar em alguns casos o indivíduo à morte              

(7). No meio militar esta realidade pode não ser diferente pois há a necessidade de               
melhoria da aptidão física por soldados em determinadas missões militares, sendo           

que a utilização destas substâncias em associação ou não podem aprimorar em um             
curto período de tempo o condicionamento físico no treinamento militar. Ainda há            

pouco conhecimento sobre os tipos, frequência e efeitos de EAAs utilizados por            
soldados militares no Brasil. 

JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES  

Diante do problema exposto, é de relevância conhecer o perfil e efeito de             

anabolizantes utilizados por soldados militares. Este estudo contribui no         
conhecimento desta temática para construção de propostas de políticas públicas a           

fim de melhorar as suas condições de saúde e do treinamento físico-militar.  

 

QUESTÕES DO ESTUDO 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas neste trabalho: 
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a. O que são EAAs?  

b. Para que servem os EAAs? 

c. Qual o efeito do uso indiscriminado de EAAs? 

d. Qual o efeito benéfico dos EAAs quando aplicado em doses terapêuticas? 

e. Há diferenças da utilização e efeito de EAAs entre homens e mulheres? 

f. O uso de anabolizantes é legal no Brasil? 

g. Militares fazem uso de EAAs para melhorar seu desempenho físico em            

treinamento militar?  

h. Quais são os tipos de EAAs associados ou não a outras substâncias mais              

utilizados por militares no Brasil? 

i. Existe o uso indiscriminado de EAAs por militares no Brasil? 

J. Qual os principais efeitos do uso indiscriminado de EAAs por militares? 

h. Há diferenças da utilização e efeito de EAAs entre homens e mulheres             
militares?  

i. Qual o efeito do uso de EAAs no desempenho do treinamento físico- militar?  

As respostas aos questionamentos apresentados acima balizarão o presente         
trabalho, a fim de elucidar de uma maneira mais didática o presente problema             

apresentado. 

OBJETIVO GERAL  

Realizar levantamento sistemático da literatura sobre o uso de anabolizantes por           
militares no Brasil. 
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     Objetivos Específicos 

1. Apresentar quais os tipos de EAAs mais utilizados em associações ou 

não; 
2. Apresentar a existência ou não do uso indiscriminado de EAAs;  

3. Analisar os principais efeitos do uso indiscriminado de EAAs; 

4. Verificar se existe diferenças da utilização e efeito de EAAs entre homens            
e mulheres;  

5. Analisar o efeito do uso de EAAs no desempenho do treinamento físico- 
militar.  

CONTRIBUIÇÕES 

O presente trabalho contribui para o conhecimento dos tipos e efeitos de            
anabolizantes e/ou suas combinações utilizados ou não por militares do Brasil. Este            

conhecimento vem contribuir para a construção de propostas de políticas públicas a            

fim de melhorar as condições de saúde dos soldados militares, bem como do             
treinamento físico-militar.  

METODOLOGIA 

Este trabalho será realizado através de levantamento bibliográfico sistemático da          
literatura pelos principais portais de busca de artigos científicos: Scielo, Pubmed,           

Portal CAPES, Scholar Google, LILACS e BVS - Biblioteca Virtual em Saúde. A             

seleção dos artigos será baseada em publicações de autores e de revistas            
científicas reconhecidos no meio acadêmico. Também serão realizadas buscas por          

monografias, dissertações e teses da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de           
Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e             

Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. As consultas            

serão realizadas por intermédio dos seguintes descritores: esteroides anabolizantes         
androgênicos, treinamento físico, militares. Para a busca no idioma inglês,          

empregou-se: anabolic androgenic steroids, physical training, military. O período         
considerado para realização do levantamento será de 10 anos (2010-2020). 
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3.  

 

Critérios de Inclusão: 

� Artigos que retratem a temática presente nas bases de dados, em           

português e inglês; 

� Artigos relacionados aos descritores selecionados; 

� Artigos publicados no período de 10 anos (2010-2020).  

Critérios de Exclusão:  

Artigos que não sejam relacionados a temática do estudo; 
Artigos publicados de autores e/ou revistas não reconhecidas no meio          

acadêmico; 
Artigos que não estejam relacionados aos descritores selecionados no         

trabalho; 

Artigos publicados no período anterior à 2010.  
 

RESULTADOS 

EAAs e efeitos do seu uso indiscriminado 

Esteróides androgênicos anabólicos (EAAs) são análogos sintéticos da testosterona         

legalmente classificados como substâncias controladas. Os EAAs são utilizados na          
Medicina há mais de 50 anos, e sua indicação terapêutica está associada a quadros              

de hipogonadismo e deficiência do metabolismo proteico (24). Estes hormônios          
quando administrados aumentam a musculatura magra do indivíduo e melhoraram o           

desempenho atlético (21) e podem ser utilizados de várias formas: por via oral ou              

parenteral, no entanto são descritas diversas tentativas de uso clínico e de abuso             
com as mais variadas formas de administração destas substâncias, como por via            

retal, nasal e transdérmica ou implante de cápsulas para suplantar o metabolismo de             
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primeira passagem do fígado (24). A ingestão de altas doses desses hormônios em             
combinação com musculação intensiva e nutrição adequada eleva os índices de           

massa muscular que na maioria dos casos, situam-se além dos limites alcançáveis            

por meios naturais. Os anabolizantes mais utilizados por via oral por atletas ou não              
incluem: oxi- metolona (Anadrol), oxandrolona (Anavar), metan- drostenolona        

(Dianabol) e estanozolol (Winstrol). Os EAAs injetáveis mais comumente utilizados          
são decanoato de nandrolona (Deca-durabolin), fenilpropionato de nandrolona        

(Durabolin) e cipionato de testosterona (Depo-testosterona) (Tabela 1). Embora a          

utilização de EAAs em doses terapêuticas tenha efeito benéfico, o seu uso            
indiscriminado pode causar efeitos deletérios ao organismo. No sistema reprodutor          

masculino, o consumo indiscriminado destas substâncias pode levar ao desequilíbrio          
hormonal em homens com redução dos níveis de testosterona endógena, podendo           

provocar ginecomastia, atrofia testicular, alterações na morfologia do esperma e          

infertilidade. Nas mulheres é comum o aparecimento de caracteres secundários ao           
masculino, como pilificação acentuada, alterações na voz, atrofia mamária, atrofia          

uterina, amenorreia e hipertrofia do clitóris. Dentre os efeitos dermatológicos          
observados, encontra-se a acne, seborreia, cistos sebáceos, alopecia, estrias         

atróficas e infecções secundárias (21, 24). Em relação ao sistema cardiovascular, o            

uso de EAAs está associado a morte súbita, infarto do miocárdio, hipertensão            
arterial e hipertrofia cardíaca. Alterações do perfil lipídico também já foram           

constatadas por diversos autores, como aumento do colesterol sanguíneo,         
provocando o aumento do LDL e diminuição do HDL trazendo o risco de doenças              

coronarianas (25, 26). Estas substâncias também podem ocasionar efeitos         

deletérios na estrutura e na função do fígado, podendo acarretar hepatite,           
hiperplasia e adenoma hepatocelular (24). Além disso, o consumo de anabolizantes           

por mulheres e adolescentes, mesmo por um curto período de tempo, pode            
ocasionar efeitos colaterais irreversíveis. Em adolescentes, o principal risco é no           

sistema esquelético, o que pode ocasionar o fechamento precoce da lâmina de            

cartilagem epifisária podendo levar a uma diminuição da estatura final do indivíduo,            
sendo esta alteração irreversível (27). Há também o grande problema com aqueles            

que fazem uso por via intramuscular, pois existe o risco de compartilhar seringas             
contaminadas com o vírus da AIDS ou hepatite (28). Alterações psicológicas e            

psiquiátricas também foram relacionadas ao uso de EAAs. Dentre as alterações           
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podemos citar distúrbios do humor e agressividade, além de crises de mania,            
comportamentos antissociais, delírio, paranoia, surtos esquizofrênicos e até suicídio         

(24).  

Uso de EAAs em mulheres  

As mulheres nos dias atuais estão cada dia mais participativas de atividades e             
funções que antigamente eram pertinentes somente aos homens conquistando         

assim o âmbito social, político e econômico. Em paralelo a busca pelo corpo ideal              
fez com que tivéssemos um crescimento na procura da prática de exercícios físicos             

pelo público feminino (22). A musculação se tornou uma prática na qual se dedica              

exclusivamente à estética do indivíduo e muitas mulheres desejam atingir um corpo            
atlético realizando um trabalho de hipertrofia sendo que o quesito saúde vem como             

consequência (23). Com isso o uso abusivo de EAAs tem se tornado uma prática              
constante do público feminino. Os EAAs mais consumidos pelas mulheres          

praticantes de musculação são: Estanozolol, Decadurabolin (DECA) e Hormônio do          
Crescimento (GH) sendo o Estanozolol o mais utilizado.  

O uso de EAAs é legal no Brasil?  

A única forma segura e legal para o uso dos EAAs de acordo com a Lei nº9.965 da                  

ANVISA, 2000 (29), se dá por meio de prescrição médica, onde a utilização de EAAs               
deverá ser feita em clínicas e destinados à pacientes com alguma patologia onde é              

necessária à sua utilização, não podendo ser administrado em outras circunstâncias.           
Um grande problema é a facilidade com que os EAAs chegam até os usuários, pois               

mesmo que venham com tarja preta, eles ainda conseguem ser comercializados e            

utilizados ilegalmente. Além disso, a Resolução N°199 de 29 de janeiro de 2019             
dispõe no seu Art 1° (30) cita "Ficam vedadas, ao cirurgião-dentista, a prescrição e a               

divulgação de terapias denominadas de modulação e/ou reposição e/ou         
suplementação e/ou fisiologia hormonal, bem como a utilização de quaisquer outros           

termos não reconhecidos cientificamente, fora da sua área de competência e           

atuação" podendo ao "cirurgião-dentista prescrever os medicamentos e fármacos         
dos grupos terapêuticos dos esteroides ou peptídeos anabolizantes, indicados em          

odontologia, nos termos da Lei Federal 9.965/2000 (Art 2°) (29).   
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Relação entre uso de anabolizantes por militares x TFM  

Realizamos na literatura a busca pela utilização de EAAs por militares, incluindo            

militares do Exército, bem como militares da Polícia e da Marinha, através dos             
cruzamentos das seguintes palavras-chave: "EAAs"; "EAAs x Militares"; "Militares";         

"Treinamento Físico x Militares"; "EAAs x Treinamento Físico x Militares" no período            

de 10 anos (2010-2020). A busca também foi realizada em inglês para o             
levantamento de artigos de origem internacional. De um total de 19 artigos            

encontrados no período de 2010 a 2020, somente 02 artigos se referem ao             
cruzamento “EAAs x Treinamento Físico x Militares”. Um deles foi realizado pela            

Divisão de Nutrição Militar, Instituto de Pesquisa de Medicina Ambiental do Exército            

dos EUA. Neste estudo foi verificado que a utilização de testosterona suplementar            
por militares pode aumentar a massa corporal magra durante o curto prazo de déficit              

energético em jovens não obesos, mas não teve efeito na função muscular da parte              
inferior do corpo ou em biomarcadores relacionados à saúde (31). O outro estudo             

realizado por pesquisadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em           
Portugal demonstrou que a suplementação com creatina ou glutamina em policiais           

militares submetidos ao TFM não causou efeito sobre as medidas bioquímicas, tais            

como creatinina, lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de baixa          
densidade (LDL), lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL), triglicerídeos (TG) e           

colesterol total (CT). Com isso fica claro que a utilização destas substâncias            
somando ao TFM é segura ao usuário uma vez que promoveu a manutenção de              

variáveis da bioquímica sanguínea. Apesar deste último artigo ser encontrado          

através da busca por “EAAs x Treinamento Físico x Militares”, o mesmo não utilizou              
os EAAs como objeto de estudo (32). Porém quando aplicamos somente a            

palavra-chave “EAAs” encontramos 2 artigos, sendo 1 de origem nacional e o outro             
de origem internacional. O artigo de origem nacional realizado por pesquisadores da            

Universidade Luterana do Brasil em Rondônia apresenta uma revisão literária sobre           

as alterações fisiológicas e os efeitos colaterais proporcionados por EAAs quando           
utilizadas de maneira incorreta. Verificou-se que estas substâncias quando         

consumidas sem necessidade e sem acompanhamento de um profissional         
adequado traz efeitos colaterais e alterações fisiológicas irreversíveis no organismo,          

podendo levar a conseqüências deletérias, com a possibilidade de até chegar à            
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óbito. Sendo assim, o autor infere que estas substâncias podem ser consideradas            
como verdadeiras drogas à saúde, proporcionando diversos malefícios aos sistemas          

corporais, e conduz o indivíduo a dependência química (24). O outro artigo é uma              

declaração denominada NATA (National Athletic Trainers Association Position        

Statement) realizada pela Research & Education Foundation no qual aborda que os            

usuários não terapêuticos geralmente obtêm informações e produtos de EAAs de           
várias fontes duvidosas e tomam decisões questionáveis em saúde (21). Com isso            

podemos afirmar que o papel dos profissionais da saúde, incluindo treinadores e            

educadores é fundamental na orientação a este público referente a sua utilização e             
efeitos quando administrados em doses não terapêuticas. O autor ainda cita a            

importância desses profissionais no conhecimento dessas substâncias para que         
possam educar as pessoas utilizando as evidências mais atuais e precisas (21). Ao             

cruzarmos as palavras-chave “EAAs x Militares” encontramos um único estudo          

também realizado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Portugal. O            
objetivo deste estudo foi analisar o efeito da suplementação com creatina e            

glutamina na aptidão física dos policiais militares, os autores demonstraram que a            
utilização destas substâncias não teve efeito ergogênico no desempenho físico em           

policiais militares. Neste estudo também não foi observado o efeito de EAAs na             

aptidão física deste público (33). O mesmo foi observado quando fizemos a busca             
pela palavra-chave “Militares", em que encontramos somente 1 artigo recente de           

2019 no qual relata a associação e dissimilaridade da dependência do exercício com             
traços da imagem corporal entre estudantes brasileiros militares do Curso de           

Instrutor de Educação Física da Escola de Educação Física do Exército. Neste            

estudo os autores concluíram que 70% da amostra (N= 45 e todos homens) foi              
caracterizada como risco de não dependência sintomática e 18% em risco de            

dismorfia muscular. A análise de cluster indicou 5 grupos de fatores similares. O             
primeiro, formado exclusivamente pelos fatores de dependência do exercício. O          

segundo, formado por fatores da dependência do exercício, perfeccionismo com a           

aparência e ansiedade físico social. O terceiro formado apenas por fatores da            
dismorfia muscular. O quarto, por fatores de dependência do exercício e pelo fator             

esperança com a perfeição. Por fim, o quinto cluster foi formado exclusivamente            
pelos fatores do Drive for Muscularity (DM), ou seja, o desejo do indivíduo em              

alcançar o corpo muscular ideal e ao grau de preocupação a respeito da             
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musculatura (34). Porém, enfatizamos que outras pesquisas longitudinais,        
experimentais e estudos transculturais são necessários para o melhor entendimento          

desta temática. Em contrapartida ao cruzarmos as palavras-chave “treinamento         

físico x militares” obtemos um número considerável de 13 artigos publicados no            
período de 10 anos. 02 artigos verificaram o efeito do TFM ao logo de um período                

estipulado: 13 semanas e 14 semanas. Os dados obtidos de ambos os estudos             
sugerem melhora significativa na composição corporal, na força muscular dos          

membros superiores, bem como no desempenho físico em militares brasileiros (35,           

36). Outro estudo verificou as principais mudanças morfológicas e funcionais dos           
recrutas militares após doze semanas de treinamento físico e não foram           

encontradas diferenças na massa corporal, altura, índice de massa corporal ou           
circunferência do quadril, porém esta metodologia adotada no treinamento físico (12           

semanas) foi eficaz na redução do percentual de gordura e aumento da aptidão             

cardiorrespiratória, melhorando a capacidade física e saúde dos recrutas militares          
(37). Em contrapartida, Araújo et al demostraram um aumento na incidência de            

lesões musculoesqueléticas por Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo            
após 54 semanas de treinamento (38). O Exército Brasileiro (EB) considera o TFM             

essencial para desenvolver o condicionamento físico e a saúde geral de militares,            

inclusive a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT),         
considerando os fatores de risco de síndrome metabólica (SM). Com isso, foi            

realizado pelo Instituto de Pesquisa de Capacitação Física do Exército (IPCFEx) no            
Rio de Janeiro, um estudo que teve por objetivo verificar o comportamento entre as              

variáveis: composição corporal, antropométricas, hemodinâmicas e bioquímicas por        

meio do desempenho físico de militares com Síndrome Metabólica - SM (C/SM) e             
sem Síndrome Metabólica - SM (S/SM) e foi constatado que os militares S/SM têm              

valores médios de composição corporal, pressão arterial (PA) e antropométricos          
melhores que os C/SM, o que pode indicar que têm menor risco de DCNT. O fato de                 

o militar ter ou não SM não influenciou a performance dos testes aplicados (39). A               

relação entre gordura visceral (GV), desempenho físico e marcadores bioquímicos          
de militares do Exército Brasileiro também foi observada por Rodrigues et al, no qual              

demonstraram uma associação negativa significativa entre a GV e os testes físicos            
(40). Em um outro estudo, aspectos hormonais e imunológicos foram avaliados no            

TFM prolongado em combatentes em campos de batalha. Os resultados mostram           
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mudanças nos valores hormonais e imunológicos por TFM prolongado. Essas          
mudanças sugerem que os fatores fisiológicos, bem como o estresse foram altos            

durante a TFM. Alterações na composição corporal também foram consideradas; a           

parte superior do corpo e força muscular do tronco foram negativamente           
correlacionados com os efeitos fisiológicos dos combatentes, portanto, deve ser          

desenvolvido antes da implantação real para reduzir o declínio físico experimentado           
durante TFMs prolongados (41). Outro fator importante a ser considerado no           

Treinamento Militar é a função cardíaca. Foi verificado por pesquisadores do Serviço            

de Cardiologia, do Centro Hospitalar da Universitário de Coimbra em Portugal que o             
TFM intenso induz remodelagem cardíaca adicional em atletas de nível competitivo,           

tanto estrutural como funcional (42). Outro estudo verificou o comportamento          
sedentário e os riscos à saúde de policiais militares do patrulhamento ostensivo e do              

especializado. Foi observado em ambos os grupos de policiais militares, níveis de            

atividade física abaixo do recomendado, além dos mesmos passarem a maior parte            
do tempo na posição sentada; as variáveis dos policiais do patrulhamento ostensivo            

possuem indicadores mais prejudiciais à saúde do que as dos especializados (43).            
Ambos os grupos ocupacionais devem ser orientados sobre adoção de estilos de            

vida ativo e saudável, como a prática de treinamento físico, e alimentação saudável,             

essenciais para o desempenho de militares em suas missões. Foi observado por            
pesquisadores da University of Jyväskylä na Finlândia que a ingestão de alimentos            

com níveis de gordura elevado limitou o mais alto nível treinamento por militares             
(44). Com isso fica claro, o incentivo à militares pela ingestão ideal de energia para               

melhorar o desempenho durante um período extenuante de treinamento militar. Há           

de se considerar também o fator idade para o desempenho de militares. Medeiros et              
al verificaram diferenças significativas entre grupos de faixas etárias: adultos jovens           

(20-30 anos), adultos (30-40 anos) e adultos de meia idade (40-50 anos) nos             
seguintes parâmetros: Índice de Massa Corporal (IMC), natação de 100m livre,           

3.200m de corrida, 1min de abdominais, flexão na barra e flexão de braço. Neste              

estudo, os autores citam que é possível realizar atividades físicas direcionadas           
considerando o processo de envelhecimento e o declínio da capacidade aeróbica e            

da força-força dos membros superiores no TFM, aumentando o desempenho deste           
público em missões militares (45). Há relatos na literatura que considera as            

diferenças entre homens e mulheres militares quanto ao seu desempenho físico.           
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Homens e mulheres que ingressam nas forças armadas passam pelo mesmo           
treinamento, geralmente em pelotões de sexo misto. Dada a herança de diferenças            

fisiológicas e de desempenho físico entre homens e mulheres, é razoável questionar            

se há diferenças na adaptação ao treinamento militar dependendo do sexo e            
analisando, portanto, se o treinamento específico para sexo deve ser empregado           

para otimizar as adaptações do treinamento. Diante disso, foi realizado um estudo            
sistemático de levantamento da literatura considerando estas questões (46). Os          

autores observaram nos estudos analisados melhorias em alguns componentes do          

desempenho físico, mas não em todos após um período de treinamento militar. Em             
grande parte, essas melhorias não foram significativamente diferentes entre os          

sexos (46). Mais pesquisas prospectivas são necessárias para avaliar as diferenças           
específicas do sexo na resposta ao treinamento físico em condições controladas           

para melhorar os resultados do TFM para ambos os sexos. Outra questão            

importante e a ser considerada no desempenho de militares é o fator psicológico.             
Muitas pessoas incluindo os militares buscam por alcançar um corpo muscular ideal,            

bem como ao grau de preocupação com aumento da massa muscular o que pode              
muitas vezes levarem ao consumo inadequado de substâncias que induzem a           

muscularidade como os EAAs. Foi investigado por Campana et al, a busca por             

traços de muscularidade em homens do Exército Brasileiro. Os resultados          
mostraram associações entre muscularidade e hábitos da prática de exercícios          

físicos, satisfação com a vida e com o corpo e ansiedade no físico social. Diferenças               
na unidade de traços de musculosidade também foram encontrados de acordo com            

o status romântico, segurança financeira e tempo de carreira no exército. Voluntários            

que não estavam namorando, casados ou noivos tinham mais tendência à           
muscularidade. Também foi observado que os militares veteranos têm menores          

índices de ansiedade físico-social quando comparado aos ingressantes; sendo que          
esta diminuição na ansiedade pode estar associada ao valor, ao investimento e à             

orientação à musculatura. O autor enfatiza ainda a importância do monitoramento do            

impulso à muscularidade durante a educação militar devendo este fazer parte das            
rotinas de atenção psicossocial (47).  

CONCLUSÃO 
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A utilização de EAAs por homens e mulheres para fins que não sejam terapêuticos é               
uma prática constante nos dias atuais. A busca por um corpo atlético e perfeito tem               

levado estas pessoas a utilizarem estas substâncias de forma inadequada e em            

muitos casos abusiva, podendo levar o indivíduo à morte. Este cenário também se             
aplica aos militares, sejam eles do Exército, da Polícia ou da Marinha. A busca pelo               

aumento de força muscular e melhora do desempenho físico no treinamento militar            
pode levar os militares a utilizarem os EAAs. Observamos através desta revisão            

bibliográfica que pouco se sabe sobre o uso destas substâncias por militares, uma             

vez que de 19 artigos levantados na literatura no período de 10 anos, somente 1 se                
reporta a utilização de EAAs por este público. Com isso, fica claro a necessidade de               

realização de pesquisas prospectivas sobre esta temática, a fim de entender quais            
os tipos de EAAs mais utilizados por militares e suas funções no TFM, uma vez que                

estas substâncias podem melhorar o desempenho físico no TFM e em missões            

militares. Ressaltamos ainda, conforme visto pelos achados na literatura a          
importância de sensibilizar os profissionais de saúde na orientação e no           

conhecimento sobre os efeitos deletérios destas substâncias aos usuários de EAAs.           
A importância do desenvolvimento de pesquisas nesta área é fundamental para           

entender a necessidade dos militares em utilizar estas substâncias, e suas           

condições de saúde. Estas pesquisas irão fomentar propostas de políticas públicas           
com o objetivo de melhoria de suas condições de saúde e conseqüentemente            
desempenho físico no TFM e em missões militares.  

  

 

APÊNDICES  

Tabela 1.  Esteroides anabólicos androgênicos disponíveis, incluindo medicamentos veterinários 

 
     Nome Genérico Nome Comercial Administração 

 
Testosterona   
Gel AndroGel, Axiron, Testim,  Fortigel Transdermal 
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Adesivo Testoderm, Androderm 

 

Transdermal 

 
Pastilha Testopel Subcutêneo 
Sistema Bucal Striant Bucal 
Suspensão Testosus, Aquaviron,  Univet Uni-test 

 

Injeção  

Propionato de testosterona Testrex,  Androgeston, Testogen 

 

Injeção  

Enantato de testosterona Delatestryl,  Primotestone, Testinon Injeção  
Cipionato de testosterona Depo-Testosterone, Durandro 

 

Injeção  

Undecanoato de testosterona Andriol, Undestor, Nebido Injeção  
Decanoato de nandrolona 

 

Deca-Durabolin, Anabolin Injeção  

Fenilpropionato de nandrolona Durabolin Injeção 
 
Undecilenato de boldenona 

Equipoise, Ganadol, Equigon Injeção  

 
Enantato de metenolona 

Primobolan  depot,  Delapromor 

 

Injeção  

Cipionato de testosterona Depo-testosterona Injeção  
 
Oxandrolona 

Anavar,  Oxandrin,  Vasorome Oral 

Metandrostenolona 

 

Dianabol,  Anabol, Refovit Oral 

 
Fluoximesterona 

Halotestin,  Fluotestin,  Ora-Testryl Oral 

Oximetolona 

 

Anadrol, Roboral,  Anasteron 

 

Oral 

 
Metiltestosterona 

Android, Testred, Methitest 

 

Oral, bucal, sublingual 

 
Acetato de trembolona 

Finaplix H, Finaplix S, Parabolan Oral, injeção, pastilha 

 
Estanozolol 

Winstrol, Stromba, Winstrol V Oral/injeção 

Fonte:  Kersey et al, 2012 

Tabela 2. Possíveis efeitos sobre a saúde do abuso de esteroides anabólico-androgênicos  

Sistema Possíveis efeitos adversos 

Cardiovascular Disfunção cardíaca: pico de fração de ejeção do ventrículo esquerdo, tensão sistólica,            

pico de velocidade diastólica precoce, E/A proporção, função do ventrículo direito 

Nervoso Central Principais transtornos do humor, dependência, progressão para outras formas de          

dependência de substância 

Hematológico Colesterol total, lipoproteínas de baixa densidade; lipoproteínas de alta densidade 
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Hepático  Hepatite colestática, icterícia colestática, peliose hepática, adenomas, carcinomas 

Imune Imunossupressão geral: síntese de anticorpos, maturação de linfócitos B e T,           

atividade de células natural killer; infecção sistêmica (de agulha, uso indevido de            

seringa) 

Tegumentar Hipertrofia das glândulas sebáceas, sebo e excreção de lipídios da pele, acne,            

seborréia, estrias distensas, hipertricose, hirsutismo, rosácea, foliculite, queloides,        

furunculose 

Neuroendócrino  

Macho Supressão do eixo hipotálamo-hipófise-testicular, hipogonadismo, atrofia testicular,       

disfunção sexual, infertilidade, ginecomastia, calvície de padrão masculino, alterações         

da libido, hipertrofia da próstata, câncer 

Fêmea Virilização geral, hirsutismo, aprofundamento da voz, calvície de padrão masculino,          

hipertrofia clitoriana, redução da mama, disfunção menstrual, alterações da libido 

Musculoesquelético  Fechamento epifisário prematuro, tendinopatias 

Nefrítico Cálculos renais, colestase, necrose tubular, hiperbilirrubinemia, proteinúria,       

glomeruloesclerose segmentar focal, câncer de células renais, tumor de Wilms 

Oral Hipertrofia gengival, disfunção temporomandibular 

Fonte: Kersey et al, 2012 

Tabela 3. Levantamento Bibliográfico - Período de 2010-2020 (Total de Artigos=19) 

Autor Ano Tipo de Publicação 

Palavras chave: Treinamento Físico x Militar 

Campana et al 2014 Artigo 

Tanskanen 2012 Dissertação 

Medeiros et al 2020 Artigo 

Araújo et al 2017 Artigo 



17 

 

REFERÊNCIAS 

1. DOTSON JL, BROWN RT. The history of the development of anabolic-           

androgenic steroids. Pediatr Clin North Am. 2007;54(4):761–769. 

2. HOBERMAN JM, YESALIS CE. The history of synthetic testosterone. Sci Am.           

1995;272(2):76–81. 

Rosa et al 2018 Artigo 

Rodrigues et al 2020 Artigo 

Ferraz et al 2020 Artigo 

Varley‑Campbell et al 2018 Artigo 

Avila et al 2013 Artigo 

Campos et al 2017 Artigo 

Ojane et al 2018 Artigo 

Dinis et al 2018 Artigo 

Rosa et al 2018 Artigo 

Palavra-chave: EAAs  

Lima et al 2011 Artigo 

Kersey et al 2012 Artigo 

Palavra-chave: Militares 

Martins et al 2019 Artigo 

Palavras-chave: EAAs x Militares 

Silveira et al 2014 Artigo 

EAA x Treinamento Físico x Militares 

Pasiakos et al 2019 Artigo 

Silveira et al 2016 Artigo 



18 

 

3. MCCABE SE, BROWER KJ, WEST BT, NELSON TF, WECHSLER H. Trends           

in non-medical use of anabolic steroids by U.S. college students: results from            

four national surveys.  Drug Alcohol Depend. 2007;90(2–3):243–251. 

4. FITCH KD. Androgenic-anabolic steroids and the Olympic Games. Asian J          

Androl. 2008;10(3):384–390. 

5. TODD T. Anabolic steroids: the gremlins of sport. J Sport Hist.           

1987;14(1):87–107. 

6. BRANDI CR, JÚNIOR MAC. Esteroides anabólicos androgênicos (EAAS): o         

que são e quais os seus efeitos sobre o organismo humano, EF            

Deportes.com, Revista Digital. Buenos Aires. 2010; 15(148). 

7. ALMEIDA FE. Esteroides anabolizantes: benefícios ou malefícios? Rev Bras         

Fisiol Exerc. 2010; 9(2):130-33. 

8. LIZE MLZ, SILVA TSG, FERIGOLO M, BARROS HMT. O abuso de esteroides            

anabólico-androgênicos em atletismo. Revista da Associação Médica       

Brasileira, Porto Alegre, 1999. 

9. CUNHA TS, CUNHA NS, MOURA MJCS, MARCONDES FK. Esteróides         

anabólicos androgênicos e sua relação com a prática desportiva. Revista          

Brasileira de Ciências Farmacêuticas. 2004;40(2), 2004. 

10. HOFFMAN JR, KRAEMER WJ, BHASIN S, STORER T, RATAMES GG;          

WILLOUGHBY DS, ROGOL AD. Position Stand on androgen and human          

growth hormone use. Journal of Strength and Conditioning Research.         

2009;23:S1-S59. 

11. ABRAHIN OSC, SOUZA EC. Esteroides anabolizantes androgênicos e seus         

efeitos colaterais: uma revisão crítico-científica. Rev. Educ. Fis/UEM. 2013;         

24(4): 669-679. 



19 

 

12. DA SILVA PRP, DANIELSKI R, CZEPIELEWSKI MA. Esteróides        

anabolizantes no esporte. Rev Bras Med Esporte. 2002; 8(6):235-43. 

13. NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE. http://www.nida.nih.gov/. 

14. SILVA PRP, MACHADO JÚNIOR LC, FIGUEIREDO VC, CIOFFI AP,         

PRESTES MC, CZEPIELEWSKI MA. Prevalência do uso de agentes         

anabólicos em praticantes de musculação de Porto Alegre. Arq Bras          

Endocrinol Metab. 2007;51(1):104-10. 

15. AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE Rev Bras Med Esporte.         

1998; 4 (1). 

16. VANDERBURGH PM. Occupational relevance and body mass bias in military          

physical fitness tests. Med Sci Sports Exerc. 2008;40(8):1538-45. 

17. MARTINS ACV, MELO SIL. Study of the functinal characteristics and of the            

boot use by military policeman and its influence in the performance in the             

activity of patrol. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum. 2005;7(1):50-8. 

18. HARMAN EA, GUTEKUNST DJ, FRYKMAN PN, NINDL BC, ALEMANY JA,          

MELLO RP, et al. Effects of two different eight-week training programs on            

military physical performance. J Strength Cond Res. 2008;22(2):524-34. 

19. HEINRICH KM, SPENCER V, FEHL N, CARLOS POSTON WS. Mission          

essential fitness: comparison of functional circuit training to traditional Army          

physical training for active duty military. Military Med. 2012;177(10):1125-30. 

20. DA ROSA SE, MARTINEZ EC, MARSON RA, FORTES MSR, FERNANDES           

FILHO J. Military physical training, muscular strength, and body composition of           

Brazilian military personnel. Rev Bras Med Esporte. 2018;24(2):153-156.  

http://../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Abuse.%20http:/www


20 

 

21. KERSEY RD, ELLIOT DL, GOLDBERG L, ET AL. National Athletic Trainers’           

Association Position Statement: Anabolic-Androgenic Steroids Journal of        

Athletic Training. 2012; 47(5): 567-590. 

22. FERREIRA, MEC; AMARAL, ACS; CARVALHO, PB; COELHO FD, Avaliação         

da satisfação da imagem corporal de mulheres praticantes de musculação,          

2010. Disponível em: http://www.fef.unicamp.br.  

23. GUTIERREZ, LLP; MASCARENHAS, M.; OLSEVER, V, Uso do hormônio do           

crescimento no esporte, 2010. Disponível em: http://www.efdeportes.com.  

24. LIMA, AP; CARDOSO, FB, Alterações fisiológicas e efeitos colaterais         

decorrentes da utilização de esteroides anabolizantes androgênicos, 2011.  

25. MELCHERT, RB; WELDER, AA. Cardiovascular effects of       

androgenic-anabolic steroids.  Med Sci  Sports Exerc. 1995; 27(9):1.252-62. 

26. KOURI, EM; POPE, HGJR; OLIVA, OS. Changes in lipoprotein-lipid levels in           

normal men following administration of increasing doses of testos- terone          

cypionate. Clin  J  Sport Med. 1996;6(3):152-7.  

27. BLUE, JG; LOMBARDO, JA. Steroids and steroid- like compounds. Clin          

Sports  Med.1999; 18(3):667-89. 

28. RICH, JD; DICKINSON, BP; FELLER, A; PUGATCH D, MYLONAKIS E. The           

infectious complications of anabolic-androgenic steroids injection. Int J        

Sports Med.1999; 20(8):563-66. 

29. BRASIL. Lei nº9.965, de 27 de abril de 2000. Lex: Coleção de Leis do Brasil,                

2000, Página 2059, Vol. 4.  

30. BRASIL. Resolução n°199, de 29 de janeiro de 2019. Lex: DOU de            

31/01/2019, nº 22, Seção 1, pág. 92. 

http://www.fef.unicamp.br/


21 

 

31. PASIAKOS, SM; BERRYMAN, CE; et al. Effects of testosterone supplementation           

on body composition and lowerbody muscle function during severe exercise- and           

diet-induced energy deficit: A proof-of-concept, single centre, randomised,        

double-blind, controlled trial. EBioMedicine. 2019; 46: 411–422. 

32. SILVEIRA, CL; DE SOUZA, TSP, et al. Níveis Bioquímicos após          

suplementação em Policias Militares durante treinamento físico. Motricidade.        

2016; 12(1): 17-25.  

33. SILVEIRA, CL; DE SOUZA, TSP, et al. Is Long Term Creatine and Glutamine             

Supplementation Effective in Enhancing Physical Performance of Military        

Police Officers? Journal of Human Kinetics. 2014; 43: 131-138.  

34. MARTINS, YM; OLIVEIRA, GML, et al. Dependência do exercício e traços da            

imagem corporal em graduandos militares em educação física. Cuadernos de          

Psicología del Deporte. 2019;19(2): 39-51. 

35. AVILA, JA; LIMA FILHO, PDB, et al. Efeito de 13 semanas de treinamento              

físico militar sobre a composição corporal e o desempenho físico dos alunos            

da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Rev Bras Med Esporte. 2013;            

19(5): 363-366. 

36. Da ROSA, SE; MARTINEZ EC, et al. Treinamento físico militar, força            

muscular e composição corporal de militares brasileiros. Rev Bras Med          

Esporte. 2018; 24(2): 153-156. 

37. CAMPOS, LCB; CAMPOS FAD, et al. Effects of 12 Weeks of Physical             

Training on Body Composition and Physical Fitness in Military Recruits. Int J            

Exerc Sci. 201;10(4): 560-567. 



22 

 

38. De ARAÚJO, LGM; SANCHES, M, et al. Aptidão física e lesões: 54 semanas              

de treinamento físico com policiais militares. Rev Bras Med Esporte. 2017;           

23(2): 98-102. 

39. Da ROSA, SE; LIPPERT, MA, et al. Desempenho físico, composição corporal            

e síndrome metabólica em militares brasileiros. Rev Bras Med Esporte. 2018;           

24(6): 422-425.  

40. RODRIGUES, LC; REGO-FORTES, M, et al. Gordura visceral, aptidão física           

e marcadores bioquímicos de militares brasileiros. Rev Bras Med Esporte.          

2020; 26(1): 21-24. 

41. OJANEN, T; JALANKO, P; et al. Physical fitness, hormonal, and           

immunological responses during prolonged military field training. Physiol        

Rep. 2018; 6(17): e13850. 

42. DINIS, P; DORES, H; et al. Remodelagem Cardíaca Adicional Induzida pelo            

Treinamento Militar Intenso em Atletas de Nível Competitivo. International         

Journal of Cardiovascular Sciences. 2018; 31(3): 209-217. 

43. FERRAZ, A; De ANDRADE, EL, et al. Nível de atividade física e             

comportamento sedentário de policiais militares. Rev Bras Med Esporte. 2020;          

26(2): 117-121. 

44. TANSKANEN. Effects of Military Training on Aerobic Fitness, Serum         

Hormones, Oxidative Stress and Energy Balance, with Special Reference to          

Overreaching. 2012. 165f. Dissertação- Faculdade de Ciências do Esporte e          

Saúde, Universidade de Jyväskylä, Finlândia, 2012.  

45. De MEDEIROS, FJ; LOURENÇO, JVD, et al. Probabilidade de desempenho          

no teste de aptidão física e o aumento da idade: sugestões de aplicações             



23 

 

práticas no treinamento físico militar. Rev Bras Cineantropom Desempenho         

Hum. 2020; 22:e71733. 

46. VARLEYCAMPBELL, J; COOPER, C, et al. Sex‑Specific Changes in Physical          

Performance Following Military Training: A Systematic Review. Sports        

Medicine. 2018; 48: 2623–2640. 

47. CAMPANA, ANNB; MORGADO, JJM. Drive for Muscularity: Um Estudo          

Exploratório no Exército Brasileiro. Psic.: Teor. e Pesq. 2014; 30(2): 213-222.  

 


