
 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO 
(Es Apl Sv Sau Ex / 1910) 

 
 
 
 
 
 
 

Cap Alu ÂNGELO BORBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OS RISCOS DA UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANABOLIZANTES NO 
TREINAMENTO FÍSICO-MILITAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 
2021  



Cap Alu ÂNGELO BORBA 

 

 

 

 

 

 

 

OS RISCOS DA UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANABOLIZANTES NO 
TREINAMENTO FÍSICO-MILITAR 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Saúde do Exército, como requisito 
parcial para aprovação no Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais Médicos 
 

Orientador: Maj Eduardo Nascimento de Azevedo 
 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 
2021 

 
 

https://ebaula.eb.mil.br/user/view.php?id=14684&course=4067


 

 

 

 

 

                                                            CATALOGAÇÃO NA FONTE 
                       ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO/BIBLIOTECA OSWALDO CRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial deste trabalho. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

1º Ten Alu ÂNGELO BORBA 
 

  

B726        

 Borba, Ângelo. 

Os riscos da utilização de substâncias anabolizantes no treinamento 

físico-militar / Ângelo Borba - 2021 

       29f. 

       Orientadora: Maj Eduardo Nascimento Azevedo. 

    Trabalho de Conclusão de Curso (especialização) – Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

Médicos, 2021. 

       Referências: f. 27 - 29. 

 

      1. USO DE ANABOLIZANTES 2. TREINAMENTO FÍSICO 

MILITAR. 3. REAÇÕES ADVERSAS. I. Azevedo, Eduardo 

(Orientador). II. Escola de Saúde do Exército. III. Título. 

 

 

CDD 613.71 

 



OS RISCOS DA UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANABOLIZANTES NO 
TREINAMENTO FÍSICO-MILITAR 

 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Saúde do Exército, como requisito 
parcial para aprovação no Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais Médicos 
 

Orientador: Maj Eduardo Nascimento de Azevedo 
 
 
 
 
 
 
Aprovada em 21 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 

Eduardo Nascimento Azevedo 
Orientador(a) 

 
 
 

_____________________________________________ 
Otávio Augusto B. Soares 

Avaliador 
 
 
 

_____________________________________________ 
Fernanda V. C. Orlandini 

Avaliadora 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ao meu pai pelo incentivo 

silencioso e dedicado, por tudo. 

Descanse em paz.



 

RESUMO 
 

Os Esteroides Androgênicos Anabolizantes são substâncias sintéticas análogas à 
testosterona endógena. São utilizados por praticantes de musculação, atletas e 
militares no intento de ganho de performance e, também, muitas vezes com fins 
estéticos. Por se tratar de hormônios essas substâncias podem desencadear efeitos 
colaterais e problemas de saúde. O objetivo deste estudo foi avaliar o uso desses 
fármacos e caracterizar as mudanças que ocorrem no organismo, suas reações 
adversas e suas consequências. Para tal, foi feita uma pesquisa bibliográfica nas 
principais bases de dados acadêmicas e foram consultados os manuais militares que 
regem a prática da atividade física no Exército. Atualmente percebemos o uso 
recorrente de substâncias anabolizantes entre os praticantes de atividade física tanto 
de alta performance como nos praticantes de atividade física não competitiva. No 
Exército Brasileiro, instituição que preza pelo bom preparo físico de sua tropa, a 
maioria dos militares correspondem a uma população jovem bastante suscetível ao 
uso destas substâncias de forma a obterem um ganho de performance. Dando atenção 
aos efeitos colaterais conhecidos são inúmeros e os principais riscos da associação do 
uso de substâncias anabolizantes com o treinamento físico militar são com desfechos 
negativos cardiovasculares, hipertrofia do musculo cardíaco e alterações em grande 
parte da fisiologia sistêmica hormonal. Pode-se concluir que a conscientização do 
malefício no uso de anabólicos é necessária para que se mantenha a boa condição de 
saúde da tropa a longo prazo. 
 
Palavras-chave: Anabolizantes. Exército Brasileiro. Atividade Física. Reações Adversas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
Anabolic Androgenic Steroids are synthetic substances analogous to endogenous 
testosterone. They are used by bodybuilders, athletes and military personnel in order 
to gain performance and also often for aesthetic purposes. As they are hormones, 
these substances can trigger side effects and health problems. The aim of this study 
was to evaluate the use of these drugs and characterize the changes that occur in the 
body, their adverse reactions and their consequences. To this end, a bibliographical 
research was carried out in the main academic databases and the military manuals 
that govern the practice of physical activity in the Army were consulted. Currently, we 
notice the recurrent use of anabolic substances among practitioners of both high-
performance physical activity and non-competitive physical activity practitioners. In 
the Brazilian Army, an institution that values the good physical preparation of its 
troops, most soldiers correspond to a young population very susceptible to the use of 
these substances in order to obtain a performance gain. Paying attention to the known 
side effects, there are numerous and the main risks of associating the use of anabolic 
substances with military physical training are with negative cardiovascular outcomes, 
cardiac muscle hypertrophy and changes in a large part of the hormonal systemic 
physiology. It can be concluded that the awareness of the harm in the use of anabolics 
is necessary to maintain the good health condition of the troops in the long term. 
 

Keywords: Anabolics. Brazilian army. Physical activity. Adverse reactions. 
 
 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO9 

2 METODOLOGIA11 

3 DESENVOLVIMENTO13 

3.1 INFLUÊNCIA DOS ESTERÓIDES ANABOLIZANTES NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E 

DESEMPENHO DESPORTIVO18 

3.2 REAÇÕES ADVERSAS19 

3.2.1 Efeitos adversos no fígado20 

3.2.2 Efeitos adversos sobre o sistema cardiovascular21 

3.2.3 Efeitos adversos para o aparelho reprodutor masculino22 

3.2.4 Efeitos adversos para o aparelho reprodutor feminino23 

3.2.5 Efeitos adversos na esfera psicológica23 

3.2.6 Outros efeitos adversos23 

3.3 POSICIONAMENTO DO COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA DO ESPORTE24 

3.4 O IMPACTO DO USO DE ANABOLIZANTES NO TREINAMENTO FÍSICO-MILITAR24 

4 CONCLUSÃO27 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS28 

 



9 
 

 

Os riscos da utilização de substâncias anabolizantes no 
treinamento físico-militar 
 

ÂNGELO BORBA1 

EDUARDO NASCIMENTO AZEVEDO2 

 

1 INTRODUÇÃO 

A atividade muscular demanda uma extensa e coordenada integração de muitos 

sistemas bioquímicos e fisiológicos do organismo humano e essa integração somente 

se configura havendo comunicação direta entre os vários tecidos e sistemas do corpo. 

O sistema nervoso é o responsável por grande parte desse entrosamento orgânico, 

porém é no sistema endócrino que observamos respostas fisiológicas apuradas do 

corpo a qualquer distúrbio de seu equilíbrio e esse sistema inclui todos os tecidos ou 

glândulas responsáveis pele excreção de hormônios. Estes atuam como sinais químicos 

pelo corpo, secretados por células endócrinas especializadas e transportados através 

do sangue até células-alvo que possuem receptores específicos e ao se ligarem podem 

controlar a atividade do tecido-alvo. O hormônio do crescimento e a testosterona, por 

exemplo, estão diretamente envolvidos no crescimento e no desenvolvimento de 

características secundárias. 

Considera-se o início da síntese de testosterona a partir da sétima semana de 

vida do embrião e além de seus efeitos androgênicos de estimular o desenvolvimento 

das características sexuais secundárias masculinas ela também possui efeitos 

anabólicos que aumentam a força e produção de fibras musculares. Com a proposta de 

proporcionar maior desempenho a atletas foi estudada a síntese de testosterona em 

laboratório, dando origem aos esteróides anabolizantes ou derivados de testosterona. 

A produção de testosterona de forma artificial foi idealizada no intento de separar as 

duas classes de efeitos que a substância proporciona no organismo, dessa forma 

favorecendo e potencializando sua função anabólica, que proporciona 

desenvolvimento muscular, em oposição ao efeito androgênico, responsável pela 

                                                           

1
 Médico Endoscopista, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. E-mail: angeloborba@gmail.com 

2
 Farmacêutico Industrial, Escola de Saúde do Exército. 
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formação das características masculinas como pelos no corpo, timbre de voz e 

crescimento dos testículos. Quando os esteroides são administrados no organismo eles 

entram em contado com as células do tecido muscular através de seus receptores e 

agem aumentado a gênese e subsequente crescimento dos músculos, possibilitando 

aos atletas, teoricamente, ganho de potência, força e com menos esforço, conseguem 

mais rapidamente atingir a meta de mudar sua aparência física. 

Embora haja um benefício comprovado no ganho de performance e crescimento 

muscular com o uso dessas substâncias, cada vez mais estudos tem demonstrado que 

seus efeitos podem causar sérios prejuízos à saúde, incluindo distúrbios cardíacos, 

psicológicos, endócrinos, dermatológicos, entre outros, tornando a lista das 

complicações consideravelmente extensa, principalmente considerando o uso 

indiscriminado. O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a 

informação científica relevante e atualizada, a fim de causar entendimento sobre 

como se dá o uso dos anabolizantes, enfatizando seus efeitos colaterais e possíveis 

resultados esperados com enfoque nos militares usuários, assim como trazer 

esclarecimentos sobre as mudanças que os esteróides causam no organismo e o 

posicionamento do conselho americano sobre o uso dessas substâncias.  
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2 METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos propostos para o presente trabalho, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, cujos dados foram coletados mediante através de 

inúmeros trabalhos disponibilizados na internet, artigos científicos, monografias e 

dissertações que abordam o tema objeto, além de consulta ao próprio manual de 

treinamento físico do Ministério da Defesa. Buscaram-se trabalhos indexados nas 

seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Revista Brasileira 

de Medicina (RBM), Biblioteca Digital UNICAMP e Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os critérios de inclusão usados foram artigos que 

abordassem a temática, escritos na língua portuguesa, que continham o texto 

completo ou resumo.  

Com intuito de otimizar a busca, foram utilizados dentre os termos descritores: 

“anabolizantes e treinamento físico”, “riscos dos anabolizantes”, “uso de anabolizantes 

por militares”. Como critérios de inclusão foram selecionados estudos publicados em 

português ou inglês e estudos preferencialmente correlacionados à prática de 

atividade física aeróbica e anaeróbica nos moldes do treinamento físico militar e como 

critérios de exclusão estudos que não foram relacionados ao uso de esteróides 

anabolizantes e prática de atividade física. 

A revisão literária foi realizada dentro de um processo científico e metodológico 

caracterizado por uma pesquisa do tipo pura, com objetivo de entender problemas de 

natureza teórica, com uma finalidade descritiva, visando descrever as características 

de uma população ou fenômeno, valendo-se para tal do método qualitativo como 

forma de viabilizar a compreensão do contexto do problema. Trata-se de um estudo 

bibliográfico por método de leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, 

seguido de um processo de síntese e análise dos resultados, de forma a constituir um 

texto atualizado e compreensível.  

Não é o objetivo no presente trabalho esgotar o assunto cabendo ressaltar que 

novos anabolizantes chegam ao mercado periodicamente e constantemente ocorrem 

mudanças nas exigências de aptidão física da própria Força. Com o panorama do uso 

indiscriminado dessas substâncias e frente aos questionamentos que têm sido feitos a 
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respeito da sua utilização e efeitos, esta revisão de literatura visa prestar informações 

sobre essa classe de fármacos e seus efeitos adversos.  



13 
 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

Os esteróides anabolizantes andrógenos (EAA) podem ser utilizados de forma 

terapêutica em algumas patologias específicas como informa o Projeto Diretrizes da 

Associação Médica Brasileira de 30 de novembro de 2012, são elas: o hipogonadismo 

masculino, tratamento da osteoporose, das sarcopenias, do câncer de mama e dos 

estados catabólicos. Assim como informa o referido projeto:  

O indivíduo que começa a usar EAA sem indicação clínica tem um de dois 
intuitos: 1) sendo atleta, busca melhorar seu desempenho e 2) não sendo 
atleta, busca o aperfeiçoamento estético da sua imagem corporal, ou seja, 
uma aparência magra, sem gordura, com massa muscular hipertrofiada. Os 
EAA são utilizados entre atletas desde a década de 50, sendo que o uso 
entre não atletas se iniciou na década de 80, quando passa a ser difundido 
pelos países ocidentais. (PROJETO DIRETRIZES, 2012) 

 

A vida estressante, mecanizada e rotineira da sociedade atual atenua as 

oportunidades para o desenvolvimento físico, gerando comumente um estado 

sedentário que em muitas ocasiões pode conduzir a adoção de posturas erradas e 

riscos cardiovasculares. O Exército brasileiro, em seu Manual EB20-MC-10.350 de 

2015, traz o enfoque do treinamento físico sobre a saúde e bem-estar, tendo objetivos 

e benefícios que proporcionam uma melhor qualidade de vida, estando o exercício 

físico, vinculado com a prevenção de doenças ou reabilitação de problemas crônicos. 

Dentre algumas citações prioritárias do referido manual temos: 

É fundamental que o treinamento físico militar seja um instrumento 
promotor de saúde antes de um instrumento de adestramento militar [...] a 
individualidade biológica deve ser respeitada e priorizada em detrimento da 
padronização de movimentos [...] o baixo nível de aptidão física está 
relacionado com o aumento da prevalência de mortalidade precoce. A 
inatividade física leva a um quadro geral de hipocinesia e a um aumento 
proporcional de moléstias como as cardiopatias, diabetes, lombalgia e 
osteoporose, entre outras [...] e a saúde atende de melhor forma aos 
interesses do militar e é relacionada com o seu bem-estar, tendo objetivos e 
benefícios mais duradouros no tempo e proporcionando uma melhor 
qualidade de vida. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2015) 

 

A formação de um soldado de qualidade, diversificado, que possa atuar em 

condições extremas e que seja versátil é o que espera o exército na formação de sua 

tropa e nesse sentido, espera-se que ele possua aptidão física e deva ser capaz de 

adaptar-se a situações ambientais novas e árduas, nas quais o fator psicológico sempre 
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estará presente. Sendo assim, ao buscar métodos de preparação e estímulos que 

proporcionem ao militar boas condições de saúde e aptidão para desempenhar suas 

funções recorre-se ao Treinamento Físico Militar. Dentre os objetivos do treinamento 

físico militar de acordo com o manual Manual EB20-MC-10.350 de 2015, temos: 

a) Desenvolver, manter ou recuperar a aptidão física necessária para o 
desempenho das funções militares. b) Contribuir para a manutenção da 
saúde do militar. c) Cooperar para o desenvolvimento de atributos da área 
afetiva. d) Contribuir para o desenvolvimento do desporto no Exército 
Brasileiro. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2015, p. 13, 14) 

 

A proposta do treinamento físico militar é o bem-estar e a saúde do indivíduo, 

porém em uma população de maioria jovem submetida à necessidade de se obter um 

padrão de desempenho físico e sujeita aos paradigmas culturais de estética corporal, 

vinculada a músculos bem definidos, este método saudável de se obter qualidade de 

vida pode ser adulterado pelo uso de substâncias exógenas como os esteróides 

anabolizantes que amplificariam os resultados aspirados. Desta forma, muitos jovens 

se envolvem com o uso dessas substâncias buscando acelerar os resultados desejados, 

mas ao mesmo tempo desencadeando de forma indissociável efeitos androgênicos 

colaterais. 

Nos últimos tempos temos observado uma importante valorização da estética do 

corpo humano, principalmente, no que tange padrões de beleza e saúde elevados 

propostos pela mídia e difíceis de alcançar pela maioria das pessoas. Isso tem 

aumentado cada vez mais a insatisfação com o próprio corpo e dessa forma 

observamos o desenvolvimento de variadas técnicas de cuidado como dietas, 

musculação, procedimentos e cirurgias estéticas, assim como o aumento no consumo 

dos esteróides anabolizantes, de forma a acelerar esse processo. A mídia do “corpo 

perfeito” acaba induzindo o indivíduo comum ao uso e até abuso de anabolizantes 

com a ilusão de alcançar resultados de performance e estética a curto prazo. A maior 

preocupação é com os jovens que, buscando essa imagem corporal exuberante, 

querem ganhar massa e músculos entregando-se aos anabolizantes. 

Sobre o tema imagem corporal Morgado (2013) nos diz que: 

 
O Tema imagem corporal tem sido estudado por diversas áreas do 
conhecimento, quais sejam: Educação Física, Sociologia, Psicologia, 
Psiquiatria, entre outras. O foco de estudos tem sido diferentes grupos de 
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indivíduos, especialmente crianças, jovens, idosos e pessoas com 
transtornos alimentares. Entretanto, a abordagem do público militar parece 
ser escassa. (Morgado, 2013) 
 

A imagem corporal está vinculada a identidade corporal como explicam Schindler 

(1980) e, posteriormente, Tavares (2003): 

 

A imagem corporal pode ser entendida como uma complexa associação de 
informações referentes à identidade corporal. É uma estrutura singular e 
indivisível, que permite ao indivíduo se reconhecer como a mesma pessoa a 
todo instante, estando em permanente processo de construção e 
reconstrução. É a imagem mental da identidade corporal, que por sua vez, 
diz respeito às experiências e vivências, as quais trazem ao sujeito, em todo 
momento, novas e diferenciadas sensações e percepções. Os aspectos 
sociais, emocionais e fisiológicos se inter-relacionam, interferindo na 
remodelação constante da imagem corporal.  (SCHILDER, 1980; TAVARES, 
2003) 
 
 

Percebe-se uma mudança gradativa no perfil de satisfação do homem com seu 
corpo, como explica Mccreary (2011): 

 
 

As primeiras pesquisas sobre imagem corporal com o público masculino 
sugeriam que os homens possuíam percepções positivas a respeito do 
próprio corpo, sobretudo, a respeito do peso e gordura corporal. Os 
homens, normalmente, possuíam pequenos índices de transtorno alimentar, 
altos níveis de satisfação com o corpo e menores índices de insatisfação com 
seu sobrepeso. Neste contexto, muitos pesquisadores concluíam que o 
público masculino era considerado livre de preocupações a respeito da 
imagem corporal, ao contrário do que era observado em mulheres e garotas 
[...] A partir da última década, as pesquisas realizadas com homens tomaram 
um novo enfoque. A preocupação destes não era mais em relação ao peso e 
gordura corporal. Descobriu-se que fazia mais sentido focar sobre massa 
muscular e sua distribuição no corpo, visto que muitos garotos e homens 
desejavam uma "busca pela musculosidade" (do original: "drive for 
muscularity"). Pessoas com níveis mais altos de busca pela musculosidade 
possuíam maiores riscos de abusar de anabolizantes e outros suplementos 
que prometiam ganho de massa muscular. Desde então, as pesquisas 
revelaram que este grupo também está sujeito a alterações de imagem 
corporal e o número de estudos nesta área cresceu significativamente nos 
últimos anos. (McCREARY, 2011) 

 

Os esteróides anabólicos androgênicos são hormônios derivados da 

metabolização do colesterol e quimicamente semelhantes à testosterona que possuem 

propriedades anabólicas responsáveis pela retenção de nitrogênio, aumento de força e 

volume muscular e propriedades androgênicas responsáveis pelo desenvolvimento das 

características sexuais masculinas e por muitos dos efeitos colaterais. Os indivíduos 

que fazem uso de esteróides apresentam alguns ganhos e benefícios durante seu uso, 
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pois conseguem sessões de atividade física mais intensas com menos fadiga, mais 

resistência, além de instigar a agressividade e reduzir a pausa de recuperação entre as 

sessões de exercícios.  

Anabolizantes são considerados medicamentos e devem ser adquiridos 

exclusivamente sob prescrição médica como informa a RDC nº 372, de 15 de abril de 

2020 contendo a lista de 28 fármacos anabolizantes disponíveis no mercado brasileiro, 

assim como orienta que a dispensação em farmácias públicas ou comerciais requer 

Receita de Controle Especial (RCE) em duas vias com validade de até 30 dias, sendo 

que a 1ª via deve ser retida no estabelecimento farmacêutico e a 2ª via, devolvida ao 

paciente. Além dos dados necessários para identificação do emitente, do paciente e do 

prescritor, a receita deve conter o CPF do prescritor (médico ou cirurgião-dentista) e 

o CID da doença do paciente. A receita deve ser arquivada na farmácia por, pelo 

menos, 5 anos. Embora haja todo esse controle é comum conseguir esses 

medicamentos por meios informais.  

O público militar está sujeito a realizar um treinamento físico específico que em 

sua essência tem aumentado seu grau de exigência com o tempo, além de exigir um 

padrão único de capacitação para indivíduos caracteristicamente diferentes e muitas 

vezes desconsiderando as limitações individuais. De acordo com a Portaria nº 097 - 

DGP, de 22 de maio de 2017 que aprova as Instruções Reguladoras para o Sistema de 

Avaliação do Pessoal Militar do Exército, estabeleceu-se o Sistema de Valorização do 

Mérito (SVM) que inclui os resultados dos testes físicos como forma de aumentar a 

pontuação dos militares de carreira para fins de promoção, o que leva ao 

questionamento se poderia isso estar associado a esta busca por uso de anabolizantes 

de forma a melhorar o desempenho físico daqueles militares cujas características 

físicas supostamente os colocariam em posição desfavorável neste universo 

concorrido? Compreensível, portanto, a disseminação e uso destas substâncias 

predominantemente em jovens adultos, corroborado pela viabilidade de adquirir esses 

fármacos informalmente sem a devida prescrição médica conforme informa Fernanda 

Flores em seu artigo Uso Indiscriminado de Anabolizantes em Academias de 2015: 

 

Na busca pelo estereótipo do corpo perfeito, milhares de jovens acabam 
entrando nesse perigoso universo, que é um caminho bem mais curto para 
alcançar os desejados músculos definidos [...] A maior parte dessas 
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substâncias é comercializada no Brasil de forma ilícita, dentro de academias 
e centros de treinamentos. (FLORES, 2015) 
 
 

Menções no teste de aptidão física (TAF) B, MB e E em militares menores que 50 

anos contam pontos para auxiliar na promoção, segue, portanto, o quadro resumo das 

atividades essenciais que poderão ser consideradas no SVM são:  

 

Pontuação no Teste de Aptidão Física (TAF) 
 

Faixa Etária Menção Pontos Base 

Pontuação Máxima no Posto 
de 

 

2o Ten, 
1o Ten e 

Cap 
Maj Ten Cel Cel 

 

 

Menores que 50 anos 

Menção E 0,4 

6 

 

Menção MB 0,2  

Menção B 0,1  

50 anos ou mais Suficiente 0,4  

Fonte: Portaria No 097 DGP, de 22 de maio de 2017  

 

Dentro de um universo de pesquisas com foco no uso de substâncias 

anabolizantes, ao longo do mundo, percebe-se que existem muitos estudos a respeito 

do tema e um número cada vez maior de jovens afetados em busca por padrões 

estéticos e com o objetivo de melhora de performance física.  

 

Nos Estados Unidos, estimativas recentes indicam a existência de 3 milhões 
de usuários. De 2,7% a 2,9% dos jovens adultos americanos usaram 
anabolizantes pelo menos uma vez em suas vidas 4. Outros estudos 
mostram que 4% a 6% dos estudantes do sexo masculino do Ensino Médio 
(high school) admitem ter usado anabolizantes em algum momento de suas 
vidas e que o uso por mulheres aumentou significativamente na última 
década 3. Estudos realizados no Canadá, Suécia, Inglaterra, Austrália e África 
do Sul relataram prevalências entre escolares do Ensino Médio (high school) 
que variam de 1% a 3% 3. Levantamentos realizados em academias de 
musculação revelam que a prevalência de uso destas drogas entre 
fisiculturistas é bastante alta, variando de 15% a 30% 4. (IRIART, 2009) 
 
 

E de forma bem similar percebe-se essa cultura em território Nacional de forma 
bastante usual: 
 

No Brasil, o consumo para fins estéticos dos anabolizantes ainda é pouco 
estudado. Estudos qualitativos como os de Iriart & Andrade e 
Sabino descrevem o grande consumo dessas substâncias, incluindo o uso de 
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produtos veterinários, entre praticantes de musculação em Salvador (Bahia) 
e no Rio de Janeiro. Estudos quantitativos realizados em academias de 
musculação de São Paulo, Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e Goiânia 
(Goiás) encontraram altas prevalências do uso de anabolizantes 
(respectivamente, 19%; 11,1% e 9%). (IRIART, 2009) 
 
 

Desse modo, considerando os riscos à saúde associados ao uso de esteróides 

anabolizantes discute-se ao longo dos próximos tópicos os possíveis riscos de sua 

utilização prioritariamente pelos militares durante o treinamento físico militar. 

 

3.1 INFLUÊNCIA DOS ESTERÓIDES ANABOLIZANTES NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E 

DESEMPENHO DESPORTIVO 
 

A força é um fator crucial em diversos momentos da vida esportiva de um atleta 

e o uso dos anabolizantes, principalmente em atletas experientes em treinamento de 

força, consegue favorecer ganhos superiores em relação aos observados com 

treinamento e dieta. Este efeito positivo é geralmente pequeno e obviamente não é 

observado em todos os indivíduos, porém quando pequenos ganhos de força ocorrem, 

estes conseguem fazer a diferença que pode levar a liderança em uma competição. 

Muitos fatores auxiliam no desenvolvimento da força, dentre eles podemos 

considerar intensidade do treinamento físico, a dieta e o psicológico do atleta. Os 

estudos são variados nesse caso devido a impossibilidade de juntar todas essas 

variantes e principalmente os efeitos físicos e/ou psicológicos da droga. Muitos atletas 

alegam que dosagens superiores às terapêuticas são necessárias para ganhos de força, 

muito embora resultados positivos também tenham sido relatados com uso de 

regimes terapêuticos de baixas doses. Atualmente consideram-se três mecanismos 

que levam os esteróides anabolizantes ao aumento da força muscular: 

1) Ampliação da síntese proteica no nível muscular devido ação direta do 

esteróide anabolizante. 

2) Bloqueio no catabolismo dos glicocorticoides logo após a atividade física, 

através do aumento da quantidade de hormônio anabolizante disponível. 

3) Aumento do estímulo de agressividade induzida pelos esteróides, 

proporcionando maior intensidade no treinamento de força. 
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Podemos concluir que o uso dos esteróides anabolizantes, principalmente por 

indivíduos experientes em treinamento de força, pode sim levar a ganhos além dos 

proporcionados apenas com treinamento e dieta como evidenciado na Revista 

Brasileira de Medicina do esporte (2011): 

Em trabalhos realizados com indivíduos que realizaram treinamento de 
força e receberam esteróides anabolizantes, foi observado um aumento de 
22% da força muscular em relação ao grupo placebo no final do período 
experimental, os autores concluem que o uso de esteróides pode aumentar 
a força até duas vezes mais rápido do que apenas o treinamento. O 
aumento da força muscular induzido pelo EA pode estar relacionado à maior 
ativação dos receptores androgênicos neurais, aumentando as 
concentrações de neurotransmissores, o que pode refletir em maior 
produção de força. (REV BRAS MED ESPORTE – Vol. 17, No 3 – Mai/Jun, 
2011) 

 

3.2 REAÇÕES ADVERSAS 
 

Na concepção de Carmo e colaboradores (2012), a meta de atingir o chamado 

“corpo perfeito” ou aumentar o desempenho nas atividades esportivas, os usuários de 

esteróides muitas vezes fazem uso de doses supra fisiológicas, chegando a taxas 

hormonais impressionantes tais como 10 (dez) a 100 (cem) vezes maiores que os 

indicados para fins terapêuticos. Da mesma forma os usuários também fazem uso por 

tempo prolongado ou por toda a vida, e em todas essas variantes de utilização podem 

ter como consequência o aparecimento de sérios efeitos colaterais.  

Discorrendo sobre os numerosos efeitos colaterais dos anabolizantes RAMOS, A. 

no 6 (2018) coloca:  

Os esteróides humanos, incluindo os produzidos pelo córtex adrenal, são 
sintetizados a partir do colesterol, derivados da testosterona, sendo a 
Boldenona, Dianabol, Estanozolol, Oxandrolona e Hemogenin os mais 
comumente utilizados para melhora em performance e estética. Estes 
esteróides são resultantes do processo de alquilação que produz esteróides 
17 alfa-alquilados, modificação fundamental para que o esteróide não sofra 
alteração molecular decorrente da degradação hepática quando ingerido 
oralmente. Essas substâncias possuem efeitos hepatotóxicos e um efeito 
negativo mais acentuado sobre o perfil lipídico (redução de HDL e aumento 
de LDL), relacionados principalmente com o abuso e uso prolongado. 
(RAMOS, 2018) 

 



20 
 

 

Dentre os vários efeitos indesejáveis dos estudos clínicos a respeito do uso 

desses fármacos, os mais preocupantes estão relacionados ao fígado, sistema 

cardiovascular, aparelho reprodutor masculino e feminino e no estado psicológico dos 

indivíduos. 

 

3.2.1 Efeitos adversos no fígado 

 

O uso dos anabolizantes tem contribuído para uma disfunção excretora do fígado 

que resulta em icterícia não colestática, ou seja, quando não ocorre formação de 

cálculos. Os anabolizantes são substâncias metabolizadas pelo fígado podendo 

acarretar um processo inflamatório e consequentemente indução de colestase que é 

caracterizada por uma dificuldade de escoamento da secreção bile e principal relação 

causa efeito desta associação é reforçada pela observação da remissão da icterícia 

após a interrupção do uso da droga. Foram encontradas alterações estruturais 

progressivas do fígado com o uso dos esteroides sendo uma outra complicação 

observada o aparecimento de tumores de características variadas. 

 

Um estudo conduzido pelos oncologistas Gustavo Fernandes e Rafael 
Correa, e pela geneticista Cinthya Sternberg, integrantes da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica, analisou a correlação entre o uso 
indiscriminado e prolongado de hormônios e anabolizantes e o 
desenvolvimento de hepatocarcinomas, uma forma de câncer de fígado que 
corresponde a 90% de todos os tumores originários no órgão e é 
responsável por cerca de 15% de todas as mortes por falência hepática no 
mundo. O levantamento, feito a partir da análise de estudos clínicos, 
revisões de literatura e relatos de caso, traz indícios de que o 
desenvolvimento do subtipo da doença é mais comum em decorrência de 
abuso de anabolizantes por um tempo considerável entre dois e sete anos, 
mas é amplificado pela questão da idade precoce. (REVISTA ONCOLOGIA E 
ONCOLOGISTAS, Ano 2, Edição 7, Jul/Set 2018)  

 

A presença de tumores hepáticos tem sido observada em maior proporção 

quando relacionada ao uso de esteróides anabolizantes sendo a maioria desses 

tumores de características benignas, mas têm sido observadas lesões malignas 

associadas com o uso dessas drogas. A possível relação causa efeito desta associação 

entre o uso de esteróides e o desenvolvimento de tumores é reforçada pelo relato da 

regressão do tumor após interrupção do tratamento hormonal. Os compostos 17-alfa-
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alquilados são o grupo específico de esteróides anabolizantes relacionados com o 

desenvolvimento de tumores hepáticos. Os exames necessários para a detecção 

desses tumores não são habitualmente realizados e é possível que outros tumores 

associados com o uso de esteróides por atletas permaneçam não diagnosticados.  

Dentre as complicações hepáticas mais graves associadas com os esteróides 

anabolizantes são a peliose hepática, uma patologia caracteristicamente assintomática 

e consiste na presença de múltiplas formações císticas preenchidas por sangue, que 

estão distribuídas de forma randômica no fígado, mas que também pode evoluir com 

gravidade quando há rotura dos cistos ou insuficiência hepática. A possível relação 

causa-efeito entre a peliose hepática e o uso dos esteróides anabolizantes também é 

reforçada pela observação da sua melhora com a interrupção do uso dessas drogas em 

alguns casos. 

 

O uso de esteróides anabolizantes está diretamente ligado à problemas 
hepáticos em seus usuários, esses problemas podem ocorrer independente 
do tempo de uso, podendo ser pior em usuários que possuam tendência à 
problemas hepáticos. (RAMOS, 2018) 

 

3.2.2 Efeitos adversos sobre o sistema cardiovascular 
 

O uso dos esteróides anabolizantes no sistema cardiovascular pode predispor 

algumas alterações patológicas como hiperinsulinismo e intolerância à glicose, 

alterações nos níveis de colesterol, principalmente o HDL, elevação dos níveis 

pressóricos e deformidades do músculo cardíaco. Pode ser observado de forma 

estrutural alterações histológicas ao nível das miofibrilas e das mitocôndrias das 

células do miocárdio produzindo alterações patológicas nessas estruturas.  

 

Doses supra fisiológicas e o uso crônico de anabolizantes podem causar 
várias alterações patológicas nos diversos sistemas e tecidos, produzem 
toxicidade ao sistema cardíaco e aumentam o risco cardiovascular, uma vez 
que aumentam significativamente a incidência de doenças cardiovasculares 
como aterosclerose coronariana, hipertensão, necrose miocárdica, 
hipertrofia cardíaca, tromboembolismo e arritmia. (FRATI, 2015). 

 

O coração pode apresentar essas deficiências a partir da quarta semana de uso 

de anabolizantes, e a mais marcante é a hipertrofia cardíaca que costuma permanecer 
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no corpo por até um ano após o seu uso, bem como a perda da força de contração do 

músculo cardíaco de caráter irreversível, fazendo com que o usuário desenvolva a 

típica “insuficiência cardíaca do anabolizado”. Os níveis de pressão arterial se elevam 

de modo progressivo, chegando a provocar lesões renais graves e nos vasos 

sanguíneos, principalmente no endotélio, favorecendo o aparecimento de 

aterosclerose, somando-se a isso o fato de ocorrerem elevações sensíveis de LDL 

(colesterol ruim), redução significativa dos níveis de HDL (colesterol bom) e elevação 

de triglicérides acima de 250 mg%. 

Também existem pesquisas vinculando o uso dos anabolizantes com risco de 

morte súbita de origem cardiológica. Como coloca Torrisi (2020): “[...] o uso de 

esteróides anabolizantes demonstrou alterar a remodelação cardíaca fisiológica de 

atletas para hipertrofia cardíaca fisiopatológica com um risco aumentado de arritmias 

com risco de vida.” 

 

 

3.2.3 Efeitos adversos para o aparelho reprodutor masculino 
 

Entre os efeitos indesejados sobre o sistema endócrino e reprodutivo destacam-

se nos homens a redução na produção de testosterona, atrofia testicular, oligo 

azoospermia, ginecomastia, carcinoma prostático, priapismo, impotência, alteração do 

metabolismo glicídico, alteração do perfil tireoidiano (SMURAWA, 2007). Alguns 

comentários cabem sobre o efeito na redução do número de espermatozoides ou 

oligospermia assim como ausência de espermatozoides no sêmen ou azoospermia, o 

que pode levar os usuários a um quadro de esterilidade. Ocorrem também a redução 

volumétrica dos testículos assim como redução dos níveis de testosterona e hormônios 

gonadotróficos. 

Observando as alterações que ocorrem no eixo hipofisário gonadal, acredita-se 

que a disfunção ocorre por conta de uma supressão da produção de gonadotrofinas 

induzida pelos esteróides e as alterações desses hormônios são habitualmente 

reversíveis após a interrupção do uso. Já os efeitos a longo prazo podem resultar em 

anormalidades residuais na morfologia testicular de homens saudáveis seis meses após 

a interrupção do uso de esteróides. Um outro efeito adverso é o aparecimento de 
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ginecomastia em homens sendo necessário associação de substâncias que impeçam 

essa complicação. 

 

3.2.4 Efeitos adversos para o aparelho reprodutor feminino 
 

Os efeitos sobre o aparelho reprodutor feminino incluem a redução dos níveis 

circulantes do hormônio folículo-estimulante, do hormônio luteinizante, do estrogênio 

e progesterona, assim como inibição da foliculogênese e da ovulação. Ocorrem 

alterações do ciclo menstrual que incluem o prolongamento da fase folicular, 

encurtamento da fase lútea e, em alguns casos, ocorrência de amenorreia. Além 

desses efeitos, podem ocorrer desenvolvimento de caracteres secundários masculinos, 

devido às suas propriedades androgênicas como hipertrofia do clitóris, aumento de 

pelos faciais e corporais e mudança no timbre de voz que normalmente tem caráter 

irreversível. 

 

3.2.5 Efeitos adversos na esfera psicológica 
 

Os efeitos psicológicos podem afetar ambos os sexos podendo incluir aumento 

ou diminuição da libido e alterações do humor mais comumente um comportamento 

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

realizar eletroencefalograma nos usuários de anabolizantes podemos perceber 

padrões de onda semelhantes àquelas produzidas por drogas estimulantes, fármacos 

que aumentam o estado de alerta e concentração dos seus usuários e são usados 

principalmente no tratamento de TDAH, narcolepsia e síndrome da fadiga crônica 

(PAIVA, GALHEIRA, 2020). Antes de iniciar o uso de anabolizantes devem-se considerar 

o estado emocional de base do indivíduo, principalmente se ele já possui uma 

tendência de agressividade e hostilidade, podendo essas características serem 

intensificadas. 

 

3.2.6 Outros efeitos adversos 
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Dentre outras alterações bastante comuns associadas com os esteróides 

anabolizantes incluem fechamento prematuro da placa óssea de crescimento em 

jovens, acne, queda de cabelos, hirsutismo, clitoromegalia e virilização em mulheres 

que se caracteriza pelo surgimento de características masculinas exageradas. Acredita-

se que estas reações adversas sejam dependentes do tipo de esteróides, da dose e da 

duração do uso e não há nenhum método que preveja quais indivíduos teriam maior 

propensão a desenvolver esses efeitos. 

 
 

3.3 POSICIONAMENTO DO COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA DO ESPORTE 
 

Com base em uma revisão da literatura em 1977 o Colégio Americano de 

Medicina do Esporte faz seu Posicionamento Oficial sobre esteróides anabolizantes e 

uma análise cuidadosa das questões relativas aos efeitos ergogênicos e adversos dos 

mesmos, expressando um resumo em cinco tópicos: 

1) Os esteróides anabolizantes, em conjunto com uma dieta adequada, 
podem contribuir para aumentos do peso corporal, em geral, do peso 
magro. 2) Os ganhos de força muscular obtidos através do exercício de alta 
intensidade e uma dieta adequada podem ser aumentados pelo uso dos 
esteróides anabolizantes em alguns indivíduos. 3) Os esteróides 
anabolizantes não aumentam a potência aeróbica ou a capacidade para 
manter um exercício muscular prolongado. 4) Os esteróides anabolizantes 
têm sido associados com efeitos adversos no fígado, sistema cardiovascular, 
aparelho reprodutor e no estado psicológico em estudos terapêuticos e em 
estudos mais limitados com atletas. Até que haja um maior número de 
pesquisas, os efeitos deletérios potenciais do uso dos esteróides 
anabolizantes em atletas devem incluir todos aqueles encontrados nos 
estudos terapêuticos. 5) O uso dos esteróides anabolizantes em atletas é 
contrário às regras e aos princípios éticos de uma competição desportiva, 
conforme estabelecido por muitas das instituições que comandam os vários 
esportes. O Colégio Americano de Medicina do Esporte apoia esses 
princípios éticos e repudia o uso dos esteróides anabolizantes pelos atletas. 
(REV BRAS MED ESPORTE, Vol. 4, Nº 3 – Mai/Jun, 1998) 

 

3.4 O IMPACTO DO USO DE ANABOLIZANTES NO TREINAMENTO FÍSICO-MILITAR 
 

Historicamente a linha doutrinária francesa, à qual se filia a Educação Física Militar 

no Brasil, surge com Dom Francisco Amoros, nascido em Valência (Espanha) no ano de 

1770, dedicou-se à causa da Educação Física na França e publicou em 1830 seu “Manual 

de Educação Física, Ginástica e Moral” que influenciou na produção do Manual de 
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Campanha do Treinamento Físico Militar Brasileiro com objetivos similares de desenvolver 

ou recuperar a aptidão física, contribuir para a manutenção da saúde do militar, assegurar 

o adequado condicionamento físico necessário ao comprimento da missão, diminuir o 

risco de lesões e cooperar para o desenvolvimento de atributos da área afetiva ao 

estimular a prática desportiva em geral.  

Segundo o Manual de Campanha do Ministério da Defesa, o treinamento físico 

militar segue a filosofia de que “a saúde atende de melhor forma aos interesses do 

militar e é relacionado com o seu bem-estar, tendo objetivos e benefícios mais 

duradouros no tempo e proporcionando uma melhor qualidade de vida”, assim como 

“o baixo nível de aptidão física está relacionado com o aumento da prevalência de 

mortalidade precoce. A inatividade física leva a um quadro geral de hipocinesia e a um 

aumento proporcional de moléstias como as cardiopatias, diabetes, lombalgia e 

osteoporose”, nesse contexto “a atitude tomada diante dos imprevistos e a segurança 

da própria vida dependem, muitas vezes, das qualidades físicas e morais adquiridas 

por meio do treinamento físico regular, convenientemente orientado” devendo haver 

um entendimento da cumplicidade entre a obrigação do treinamento físico-militar e o 

prazer pela atividade física. Dentre os aspectos psicofísicos de área afetiva presentes 

no Manual EB20-MC-10.350 de 2015 no que tange a proposta embasada na filosofia 

do treinamento físico militar, temos a seguinte proposta: 

 

O TFM desenvolve requisitos básicos e atributos da área afetiva que, 
estimulados e aperfeiçoados, irão atuar eficazmente no comportamento, 
exercendo papel fundamental na personalidade. São eles: a) espírito de 
corpo; b) autoconfiança; c) camaradagem; d) cooperação; e) coragem; f) 
decisão; g) dinamismo; h) equilíbrio emocional; i) liderança; j) resistência; e 
k) tolerância. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2015, p. 20) 

  

Embora não existam artigos específicos a respeito do uso de anabolizantes por 

militares, acredita-se que muitos recorrem ao uso dos esteroides buscando o resultado 

físico desejado, mas sem considerar ou mensurar os danos possíveis a sua saúde, 

seguindo dessa forma na direção oposta da promoção do bem-estar e saúde que presa 

o Manual de Campanha do Ministério da Defesa. A ênfase no treinamento físico 

também termina comprometida devido a errada sensação de ótima condição física 

mascarada por um corpo aparentemente saudável baseado em práticas inadequadas. 

Todas as comorbidades e as cardiopatias que o manual procura prevenir são 
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estimuladas pelo consumo de anabolizantes, a exemplo da hipertrofia cardíaca seguida 

de insuficiência cardíaca do anabolizado de caráter irreversível, como visto 

anteriormente.  

O uso desses fármacos estaria ferindo também um princípio básico e crucial na 

vida de um militar que é a moral que o torna apto a seguir inabalável, sejam em 

situações de stress, no ambiente de trabalho, na busca por melhores resultados físicos 

e no convívio com seus iguais. Espera-se de um militar uma postura serena e objetiva, 

porém os usuários de anabolizantes normalmente são mais instáveis emocionalmente. 

Se considerarmos a afirmação que o sucesso de uma missão depende da atuação 

individual que assegurará o coletivo, um militar que faz uso de anabolizantes, tem uma 

probabilidade maior de ter um comportamento agressivo, podendo tornar-se 

indisciplinado, fugindo ao padrão de companheirismo e colocando a vida de todos em 

risco. 
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4 CONCLUSÃO 

O comprometimento de manutenção e aprimoramento da forma física fazem 

parte da carreira do militar, pois espera-se o melhor desempenho para a execução de 

missões assim como possibilita atingir promoções na carreira. Através da revisão de 

literatura realizada nesse trabalho percebe-se que o Exército Brasileiro promove o 

devido valor ao bom condicionamento físico de seus integrantes através da prática do 

treinamento físico militar que é a ferramenta adequada para ganho de performance 

durante os treinamentos. Notório ter ocorrido um incremento do uso de substâncias 

anabolizantes entre civis nas academias e clubes e muito embora não existam estudos 

a respeito dessa prevalência entre os militares das Forças Armadas é presumível que 

muitos militares também utilizem esses fármacos como ferramentas no intento de 

sobressair em desempenho e performance físicas.  

Desse modo o risco cardiovascular e outros tantos já mencionados neste 

estudo associados ao uso de substâncias anabolizantes podem ser agravados com o 

tempo de uso, com a dose utilizada e com o uso indiscriminado. Fica evidente que o 

consumo dos anabolizantes é prejudicial à saúde por isso fere e se torna contraditório 

à filosofia do Treinamento Físico Militar que prima pela saúde da família. Importante a 

necessidade de constante esclarecimento da tropa sobre os riscos no uso 

indiscriminado de anabólicos, sendo essa possibilidade sempre desencorajada e 

coibida, assim como o fumo e o álcool, em oposição devem ser estimuladas boas 

práticas para melhorar o condicionamento físico que incluam uma alimentação rica em 

proteínas, verduras, frutas, fibras e livre de gordura, bons hábitos de sono e prática 

regular de atividade física. Portanto, nesse sentido, apresentam-se como beneficiários 

do presente trabalho, todos os militares das forças armadas, em seus diversos 

segmentos. 

  



28 
 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
American College of Sports Medicine. Position statement on the useand abuse of 

anabolic-androgenic steroids in sports. Med Sci Sports, 1977.  

 

American College of Sports Medicine. Posicionamento Oficial. Revista Brasileira de 

Medicina do Esporte Vol. 4, Nº 3 – Mai/Jun, 1998. 

 

CARMO, E.C. et al. A associação de esteroide anabolizante ao treinamento físico 

aeróbio leva a alterações morfológicas cardíacas e perda de função ventricular em 

ratos. Rev Bras Med Esporte, v.17, n.2, p. 137-141, mar/abr, 2011. 

 

CARMO, E.C., FERNANDES, T., OLIVEIRA, E.M. Esteroides anabolizantes: do atleta ao 

cardiopata. Rev Educ Fis/UEM, v.23, n.2, p. 307-318, 2. Trim, 2012.  

 

CARMO, Everton & Roberto. O papel do esteroide anabolizante sobre a hipertrofia e 

força muscular em treinamentos de resistência aeróbia e de força ciências do 

esporte. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 2011.  

 

FERNANDES, G., CORREA, R., STERNBERG, C. Exploring the link between anabolic-

androgenic steroids abuse for performance improvement and hepato-cellular 

carcinoma: a literatura review. Brazilian Journal Of Oncology, 2018.  

 

FLORES, F. O uso indiscriminado de anabolizantes em academias, 2015 

 

FRATI P, BUSARDÒ FP, CIPOLLONI L, DOMINICIS ED, FINESCHI V. Anabolic Androgenic 

Steroid (AAS) related deaths: autoptic, histopathological and toxicological findings. 

Curr Neuropharmacol, Jan 2015. 

 

FREITAS, Nayara Cristina Damaceno, SILVA, Marcela Miller Rodrigues. The use of 

anabolic androgenic steroids by weight trainers. v.6 n.2, p. 335-345, Edição ago/dez, 

2019.  

 

IRIART, CHAVES, ORLEANS. Culto ao corpo e uso de anabolizantes entre praticantes 

de musculação, Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

Brasil, 2008. 

 

LEMOS T, PELUSO M, DE CARVALHO T, VALÉRIO F, DE ANDRADA NC, MARQUES ACPR, 

RIBEIRO M, LARANJEIRA RR. Projeto Diretrizes:  abuso e dependência de 

anabolizantes, Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, 

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 2012. 

http://www.brazilianjournalofoncology.com.br/
http://empauta.ufpel.edu.br/?tag=fernanda-flores


29 
 

 

MCCREARY, DR. Imagem corporal: Um manual de ciência, prática e prevenção (pp. 

198–205). Nova York: The Guilford Press, 2011, p.198 – 205. 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA. EXÉRCITO BRASILEIRO. EB20-MC-10.350 – Manual de 

Campanha – Treinamento Físico Militar. 4ª Edição. 2015.  

 

MINISTÉRIO DA DEFESA. EXÉRCITO BRASILEIRO. Módulo didático para execução e 

avaliação do treinamento físico militar para o curso de formação de oficiais da escola 

de formação de oficiais do Exército. Rio de Janeiro: Exército Brasileiro, 2010.  

 

MINISTÉRIO DA DEFESA. EXÉRCITO BRASILEIRO. DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL.  

Portaria No 097 DGP, de 22 de maio de 2017. Aprova as Instruções Reguladoras para o 

Sistema de Valorização do Mérito dos Oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais e 

Graduados de Carreira (EB30-IR-60.006), 1ª Edição, 2017. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução – 

RDC nº 372, de 15 de abril de 2020. Dispõe sobre a atualização do Anexo I (Listas de 

Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) 

da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.  

 

MORGADO, J.J.M. Imagem Corporal De Militares: Um Estudo De Revisão]. Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte. Volume 35, Edição 2, abr 2013.  

 

PAIVA, G. P., GALHEIRA, A. F. e BORGES, M. T. Psicoestimulantes na vida acadêmica: 

efeitos adversos do uso indiscriminado, Archives Of Health Investigation, 2020.  

 

RAMOS, A. Efeitos Hepatotóxicos decorrentes do uso de esteróides anabolizantes por 

homens saudáveis. Anais do Sempesa: Ciências da Saúde e Biológicas. N. 6, 2018.  

 

SCHILDER, P. A imagem do corpo: as energias construtivas da psique. São Paulo: 

Martins 

Fontes, 1980.  

 

SMURAWA TM, CONGENI JA. Testosterone precursors: use and abuse in pediatric 

athletes. Pediatr Clin North Am, 2007.  

 

SOUSA, R.V. Efeitos do Uso de Esteróides Anabolizantes. Brasília, 2002.  

 

TAVARES, M. C. G. C. F. Imagem corporal: conceito e desenvolvimento. Barueri: 

Manole, 2003. 

 

https://oasisbr.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Morgado+J.J.M.


30 
 

 

TORRISI M, PENNISI G, RUSSO I, AMICO F, ESPOSITO M, LIBERTO A, COCIMANO G, 

SALERNO M, LI ROSI G, DI NUNNO N, MONTANA A. Sudden cardiac death in anabolic-

androgenic steroid users: a literature review. Medicina (Kaunas), Nov 2020.  

 

 

 

 


