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RESUMO 
 
 

Os esteroides anabólico androgênicos (EAS) são hormônios sintéticos derivados da 
testosterona utilizados inicialmente para fins terapêuticos. Na sociedade contemporânea é 
crescente e preocupante o uso abusivo e indiscriminado dessas drogas para melhoria da 
performance esportiva e fins estéticos, não sendo diferente no âmbito militar. O serviço 
militar é repleto de peculiaridades que influenciam de forma significativa na preocupação 
com o corpo, a força, a resistência, o preparo físico e outros aspectos relacionados. Nesse 
contexto, os militares, com a grande rotina de treinamentos físicos na caserna, assim como a 
exigência da aptidão física para o cumprimento das missões, se tornam um grupo suscetível 
ao uso desses recursos ergogênicos que proporcionam a melhoria do desempenho e 
condicionamento físico. Contudo, a utilização dessas substâncias acarreta aos usuários 
danos à saúde, que por vezes podem ser irreversíveis. Na literatura, observa-se que a 
quantidade dos efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes é maior do que o número de 
efeitos desejáveis. Por conta disso, faz-se considerável esclarecer os prejuízos à saúde dessas 
drogas quando utilizadas sem prescrição médica, acrescidas de medidas que podem e 
devem ser tomadas a fim de elucidar aos possíveis usuários acerca dos riscos do uso 
indiscriminado dos esteroides anabolizantes.  
 
Palavras-chave: Anabolizantes. Hormônios. Testosterona. Treinamento Físico Militar.  
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
Anabolic-androgenic steroids (AAS) are synthetic hormones derived from testosterone that 
are initially used for therapeutic purposes. In contemporary society, the abusive and 
indiscriminate use of these drugs to improve sports performance and aesthetic purposes is 
growing and worrying, and it is no different in the military sphere. Military service is full of 
peculiarities that significantly influence the concern with the body, strenght, endurance, 
physical preparation and other related aspects. In this context, the military, with the great 
routine of physical training in the barracks, as well as the requirement of physical fitness to 
fulfill the missions, become a group susceptible to the use of these ergogenic resources that 
provide improved performance and physical conditioning. However, the use of these 
substances causes harm to users’ health, which can sometimes be irreversible. In the 
literature, it is observed that the amount of associated effects of anabolic steroids is greater 
than the number of desirable effects. Because of this, it is importante to clarify the damage 
to health of these drugs when used without a medical prescription, in addition to measures 
that can and should be taken in order to elucidate potential users about the risks of 
indiscriminate use of anabolic steroids.  
 
Keywords: Anabolics. Hormones. Testosterone. Military Physical Training.
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Os riscos da utilização de substâncias anabolizantes no treinamento 
físico militar  
 

CAP FARM LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA1 

MAJ LUCIANO MASCENA DA CRUZ ROCHA2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Uma das facetas que tem caracterizado a sociedade de consumo contemporânea é a 

crescente importância atribuída à aparência corporal e constante busca pelo 

condicionamento físico ideal. Nos últimos anos, o corpo tornou-se alvo de uma atenção 

redobrada com a proliferação de técnicas de cuidado e gerenciamento dos corpos, tais como 

dietas milagrosas, musculação e cirurgias estéticas. Homens e mulheres estão cada vez mais 

preocupados em investir tempo, energia e recursos financeiros na estética. Atualmente, a 

sensação de bem-estar está atrelada à imagem do corpo refletida no espelho, e não mais 

aos cuidados de saúde. Alguns estudos mostram que em paralelo ao culto ao corpo tem 

aumentado a insatisfação das pessoas com seus corpos, assim como o consumo das 

chamadas “drogas da imagem corporal”, entre as quais se incluem os esteroides anabólico 

androgênicos (EAA) (IRIART et al., 2009). 

Os EAA são um grupo de compostos naturais e sintéticos formados pela testosterona 

e seus derivados. Após o conhecimento sobre os potenciais benefícios dessas substâncias 

sobre o incremento de massa muscular e promoção da melhor estética corporal, em especial 

entre jovens e saudáveis, houve um espalhamento do uso em diversas partes do mundo 

(CÂMARA, 2020).  

A Internet, de fácil acesso e divulgação de informações, por meio das redes sociais, 

plataformas de vídeos digitais e fóruns virtuais, serve de subsídio para o desenvolvimento de 

discussões acerca da utilização de recursos ergogênicos (MACHADO, 2009).  

Na abordagem desse tema muitos estudos já foram publicados, no entanto, pouco 

ainda se sabe sobre a prevalência do uso e sua distribuição geográfica, pois a maior parte 

dos trabalhos até então publicados ficaram restritos aos Estados Unidos, Canadá, Brasil e 

alguns países europeus.  

                                                           
1
 Capitão Farmacêutico Bioquímico, Instituto de Biologia do Exército - RJ. E-mail: gouveia.luiz@eb.mil.br 

2
 Major do Exército Brasileiro, Escola de Saúde do Exército - RJ.  



 

 

No Brasil, um excelente estudo de revisão sistemática foi realizado por Abrahin e 

colaboradores, publicado em 2014 na revista científica Substance Use & Misuse. Os autores 

selecionaram quatro grandes fontes de pesquisas de artigos científicos (MedLine, Science 

Direct, Scielo e LILACS) e procuraram artigos sobre a prevalência de uso de EAA no período 

entre 1990 a 2013, que continham pelo menos cem indivíduos na amostra, e que não eram 

atletas de elite. Como resultados, os autores incluíram para análise 14 (quatorze) artigos que 

estavam disponíveis eletronicamente, documentando uma grande variação de prevalência 

de uso (2,1% - 31,6%). Tamanha variação pode se dever a diferentes fatores como: 1) Local 

do estudo – escolas, universidades e academias, são em geral, locais de maior concentração 

de pessoas praticantes de musculação para fins estéticos, e assim maior a chance de maior 

amostra com uso; 2) Estado do estudo – as regiões Sul e Sudeste apresentaram as maiores 

prevalências nos estudos, de um modo geral, ficando a dúvida sobre se dever apenas ao fato 

de mais estudos provindos dessa região serem incluídos, ou se a população desses locais 

apresentam de fato maior prevalência de uso (CÂMARA, 2020).   

Apesar de poucos estudos publicados sobre a prevalência do uso de EAA e sua 

distribuição geográfica, o que se sabe precisamente e todos autores documentam é que 

cada vez mais aumenta o número de usuários de esteroides anabolizantes em toda a esfera 

da sociedade, não sendo diferente no âmbito militar, onde a automedicação se torna um 

grande problema devido à imensa quantidade de efeitos colaterais que essas drogas podem 

trazer a saúde sem a devida prescrição médica.  

O Exército Brasileiro (EB), assim como as forças militares do mundo inteiro, 

reconhecem a importância de uma boa condição física da tropa para o desempenho de suas 

atividades, uma vez que pretende-se a formação de um soldado de qualidade que 

desenvolva seu trabalho em cenários muito diversificados e, às vezes, em condições 

extremas. Por conta disso, esse grupo estaria mais susceptível ao uso de esteroides 

anabolizantes com o intuito de melhorar o condicionamento físico. Muitas dessas drogas 

geram efeito anabólico rápido, com a obtenção de melhores resultados nos testes físicos, os 

quais são, por vezes, pontuados (VALE; ANTONINO, 2020).  

A 4ª Edição do Manual de Campanha EB20-MC-10.350 - Treinamento Físico Militar 

(TFM), atualizado em 2015, tem por finalidade padronizar os aspectos técnicos, além de 

fornecer os conhecimentos desejáveis e estabelecer procedimentos para o planejamento, a 

organização, a coordenação, a condução e a execução do treinamento físico no âmbito do 



 

 

EB. No referido manual é objetivado o adequado condicionamento físico da tropa para o 

cumprimento da missão, com foco na saúde e bem estar dos militares, para que estes 

colham benefícios mais duradouros no tempo e tenham mais qualidade de vida.  

Neste contexto, surgem diversos questionamentos quanto aos riscos do uso de 

substâncias anabolizantes durante a prática do TFM. Tendo em vista que a quantidade dos 

efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes é visivelmente maior do que o número de 

efeitos desejáveis, faz-se considerável elucidar os principais efeitos dessas drogas, quando 

utilizadas de forma indiscriminada.  

O objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico sobre a 

utilização de EAA no treinamento físico militar pretendendo contribuir para todos os 

integrantes das Forças Armadas, em seus diversos segmentos e suas doutrinas de emprego, 

apresentando as razões que têm levado muitos militares a fazerem uso dessas substâncias e, 

assim, apresentar os riscos aos quais esses indivíduos ficam expostos aos efeitos colaterais 

ao optarem pelo uso desses recursos ergogênicos sem indicação terapêutica.  

Pretende-se, ainda, demonstrar a incoerência e o impacto da utilização dos 

anabolizantes no treinamento físico militar, quando o objetivo principal desta atividade é a 

promoção e a manutenção da saúde e qualidade de vida do militar. Por conta disso, medidas 

preventivas podem e devem ser tomadas a fim de elucidar aos possíveis usuários acerca dos 

riscos do uso indiscriminado dos EAA.  

Por fim, o presente estudo se constituirá em um trabalho que abordará as possíveis 

soluções para mitigar a exposição dos militares aos danos provocados pelo abuso dessas 

substâncias, aumentando o escopo de trabalhos científicos que servirão em um futuro 

próximo como subsídios para novas pesquisas. Desse modo, a maior contribuição deste 

trabalho, será no fato ajudar, em consonância com os trabalhos de outros autores, a 

manutenção da saúde e higidez de nossas tropas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado em 

procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção será apresentada a metodologia e o 

material necessário para alcançar os objetivos apresentados.  



 

 

A trajetória para o desenvolvimento do presente trabalho teve seu início na revisão 

teórica do assunto, através da consulta bibliográfica a documentos e trabalhos científicos 

(artigos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações), livros e manual de treinamento 

físico militar, a qual se estenderá até o final da elaboração deste trabalho.  

 

2.1 TIPO E NATUREZA DA PESQUISA 

 
Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo 

pura, por ter por objetivo de resolver 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, objetivando alcançar uma compreensão qualitativa das razões e motivações.  

Nesse sentindo, trata-se de um estudo bibliográfico que, para sua consecução, terá 

por método a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão 

integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados de vários 

estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível.  

A seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações de autores de 

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em periódicos 

indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os 

trabalhos acadêmicos também poderão ser utilizados como fonte bibliográfica 

complementar.  

 

2.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção da 

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

argumentação e discussão dos resultados.  

 

2.3 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA 

 



 

 

Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e 

estruturação de um modelo teórico de análise será realizada uma revisão de literatura nos 

seguintes moldes: 

 

a. Fontes de busca: 

 

- Artigos científicos das bases de dados do Google Acadêmico, PubMed, LILACS, 

SciELO; 

- Livros sobre farmacologia e o tema esteroides anabólico androgênicos; 

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Saúde, da Biblioteca da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército; 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro; 

- Manuais de campanha militares. 

 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas: 

 

A fim de realizar a busca a respeito do assunto será utilizada a localização dados 

eletrônicos, por meio de sites de busca na Internet. Com o objetivo de otimizar a busca, 

serão utilizados os seguintes termos descritores: "anabolizantes”, “anabolizantes e 

treinamento físico”, “riscos e anabolizantes”. Após a pesquisa eletrônica, as referências 

bibliográficas dos estudos considerados relevantes serão revisadas, no sentido de encontrar 

artigos não localizados na referida pesquisa.  

 

c. Critérios de inclusão: 

 

- Estudos publicados em português, inglês e espanhol; 

- Estudos que preferencialmente sejam correlacionados à prática de atividade física 

aeróbica e anaeróbica nos moldes do treinamento físico militar.  

 

d. Critérios de exclusão:  

 



 

 

- Estudos que não sejam relacionados ao uso de esteroides anabolizantes e prática de 

atividade física. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor os conceitos mais 

importantes que permeiam o assunto de esteroides anabólico androgênicos, e abordar, de 

forma sucinta e atualizada, as motivações que levam os militares a utilizarem essas 

substâncias de forma indiscriminada tornando-se dependentes e passíveis de graves efeitos 

colaterais, e até mesmo riscos à saúde humana.  

 

3. 1 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DA RELAÇÃO ENTRE OS EAA, O USO CLÍNICO E A PRÁTICA 

DESPORTIVA  

 

O histórico dos EAA, ou da ação de alguma substância potencialmente influenciadora 

do comportamento e composição corporal, data de mais de seis mil anos, quando 

fazendeiros observavam que, quando os animais eram castrados, apresentavam uma 

domesticação mais fácil, bem como um comportamento mais dócil (CÂMARA, 2020).   

O uso de substâncias para aumentar ou tentar melhorar o desempenho no esporte 

remonta a antiguidade onde atletas e guerreiros faziam uso de ervas e cogumelos, e 

também acreditavam que se alimentar de órgãos sexuais de animais poderia ter poder 

afrodisíaco e tratar impotência.  

No período da antiguidade, na China, o Imperador Shen-Nung, cuja dinastia durou 

cerca de 2.700 anos a.C., já conhecia os efeitos estimulantes da infusão de uma planta local, 

o machuang, a qual contém altas concentrações de efedrina e passou a ser utilizada por 

diversas pessoas para aumentar a capacidade de trabalho. Relatos do uso de plantas, ervas e 

cogumelos, com o intuito de favorecer o desempenho dos atletas também são encontrados 

desde 800 a.C. nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Por volta de 1895, quando o esporte 

começou a ser organizado de uma forma internacional, foi desenvolvido por um alquimista 

da Córsega, com o nome de Mariani, um vinho contendo folhas de cocaína (Vin Mariani), o 

qual se tornou bastante popular entre os ciclistas da época (BRASIL, 2006). 



 

 

Foi em meados do século XIX, que o professor alemão da Universidade de Gōttingen 

e curador do zoológico local, Arnold Adolph Berthold (1803-1861), realizando experiência 

com galos, descobriu que os testículos influenciavam no comportamento masculino através 

da secreção na corrente sanguínea de uma substância ainda desconhecida.  

Décadas mais tarde, Charles Édouard Brown-Séquard (1817-1894), fisiologista 

francês, professor da Universidade de Harvard, pesquisador em Anatomia e Fisiologia, tido 

como um dos fundadores das bases da endocrinologia moderna, anunciou na Sociedade de 

Biologia em Paris que tinha idealizado uma terapia de rejuvenescimento para o corpo e a 

mente. Ele alegou que a injeção do extrato líquido, extraído dos testículos de cachorro e 

porcos da índia, poderia aumentar a força física e capacidade intelectual em seres humanos. 

Apesar dos efeitos desse extrato serem apenas placebo, a pesquisa de Brown-Séquard 

inspirou vários cientistas para fazer pesquisa com extratos testiculares. Em 1889 o atleta de 

beisebol Pud Galvin foi o primeiro a testar o uso do extrato de Brown-Séquard com a 

finalidade de melhorar sua performance no esporte. Pode-se dizer que ele foi o primeiro 

atleta a fazer uso de esteroides androgênicos, mesmo que o efeito tenha sido nulo, 

comparável ao que é obtido com o uso de testosterona sintética. Apesar disso tudo, a 

estrutura da testosterona não seria elucidada até a década de 1930 e os extratos de 

testículos de animais estavam longe de fornecer os benefícios dos esteroides anabolizantes 

que conhecemos hoje, devido a grande quantidade de testículos necessária para extrair uma 

quantidade de testosterona da ordem de poucos miligramas (HALUCH, 2020). 

A década de 1930 ficou conhecida como a época da grande revolução dos esteroides 

anabolizantes e dos hormônios sexuais como um todo, onde os químicos que trabalhavam 

para as grandes empresas farmacêuticas como Organon, Schering e Ciba, foram 

responsáveis pela síntese de uma série de hormônios esteroides, entre os quais o mais 

importante foi a testosterona. 

Os EAA são um grupo de compostos naturais e sintéticos formados pela testosterona 

e seus derivados. A testosterona é sintetizada desde 1935, sendo os grandes responsáveis os 

pesquisadores Ruzica  e Welstein. A síntese da testosterona foi um marco na história da 

ciência e também do esporte, pois a partir dessa grande descoberta, que rendeu um prêmio 

Nobel de química a Adolf Budenandt e Lavoslav Ruzicka em 1939, uma grande quantidade 

de outros esteroides anabolizantes foram sintetizados para fins terapêuticos. Inúmeras 

pesquisas na área médica foram realizadas para melhoria e tratamento de doenças clínicas 



 

 

diversas, e em especial para reabilitação de sequelas físicas em soldados pós-segunda guerra 

(HALUCH, 2017).  

Durante a Segunda Guerra Mundial, conflito militar global que durou de 1939 a 1945, 

existem registros que os EAA foram utilizados para restaurar o balanço positivo de 

nitrogênio em vítimas desnutridas, submetidas a jejum forçado, e as tropas alemãs de Adolf 

Hitler também faziam uso destas substâncias com o objetivo de aumentar a agressividade 

dos seus soldados. A ideia do nazismo era de usar drogas para construir soldados “super-

heróis” da vida real. Além dos esteroides anabolizantes os combatentes de Hitler eram 

suplementados com metanfetaminas, que são drogas químicas extremamente fortes que 

estimulam o sistema nervoso central. A associação dos anabolizantes com essa substância 

deixava os soldados de Hitler mais ligados, sem sono, sem fome e sem sede. O poder de 

concentração e autoconfiança aumentavam, assim como a capacidade de resistir a dor. Foi 

fazendo uso indiscriminado dessas substâncias que as Forças Armadas alemãs invadiram de 

forma avassaladora a Polônia, a Holanda, a Bélgica e a França na fase inicial do conflito 

(MANUEL, 2016).   

A popularidade da testosterona aumentou com a publicação, em 1945, do livro “O 

Hormônio Masculino” (The Male Hormone), do escritor Paul de Kruif. Nesse livro o autor 

exalta o potencial da testosterona para causar rejuvenescimento, melhora da libido e do 

bem-estar, da redução da dor, aumento de apetite e produtividade, argumentando que 

também poderia ser utilizada por atletas como um potente recurso ergogênico. Não 

demorou muito para que os fisiculturistas da costa oeste dos Estados Unidos vissem grande 

potencial no uso de esteroides androgênicos para ganho de massa muscular (HALUCH, 

2020).  

No entanto, tudo indica que não foram os americanos os primeiros atletas a fazer uso 

da testosterona. Muitos atletas e treinadores de diversas modalidades esportivas utilizaram 

esteroides anabolizantes com a finalidade de melhora do rendimento esportivo e da 

estética. A primeira referência ao uso de hormônios androgênicos para melhorar o 

desempenho destes profissionais ocorreu em 1954, em um campeonato de levantamento de 

peso na cidade de Viena na Áustria. Os atletas russos que fizeram uso de tais substâncias 

exibiram performances e resultados altamente satisfatórios. Ao perceber a performance dos 

atletas soviéticos o médico da equipe americana, Dr. John Ziegler (1920-1983), entrou em 

contato com o médico da equipe soviética, que lhe informou que os atletas russos fizeram 



 

 

uso de testosterona. Ao retornar para os Estados Unidos, Ziegler passou a estudar a fundo 

este hormônio, e em 1955, trabalhando na empresa Ciba, teve acesso a diversos esteroides 

androgênicos derivados da testosterona para fazer testes em atletas. Porém, foi só em 1958 

que a Ciba Pharmaceuticals introduziu a metandrostenolona, mais conhecida como 

Dianabol®, no mercado e revolucionou o uso de esteroides no fisiculturismo (ASSIS, 2002). 

Apesar de toda evolução na síntese de EAA, o primeiro esteroide oral sintético 

liberado pelo FDA (Food and Drug Administration), órgão governamental americano 

responsável pelo controle de medicamentos, alimentos e suplementos, para comércio nos 

Estados Unidos, foi o Nilevar® (noretandrolona), produzido pela Searle em 1956 (HALUCH, 

2017).  

Entretanto, foi no cenário da Guerra Fria que o uso dos EAA atingiu o seu ápice. Nos 

anos 60, a República Democrata Alemã (RDA) era um país relativamente obscuro associado à 

imagem da Guerra Fria e circundado pela famosa “Cortina de Ferro”. Os políticos do país 

logo perceberam que o sucesso no esporte seria uma forma rápida e de custo relativamente 

baixo de fazer com que o país fosse reconhecido e recebesse prestígio internacional. Altos 

investimentos foram realizados com o objetivo de aprimorar o desempenho atlético, desde 

sistemáticas triagens de talentos mirins nas escolas até o uso indiscriminado de fármacos 

ilegais. Durante este período, o governo alemão financiou e apoiou, de forma sigilosa, o 

desenvolvimento de inúmeras teses de doutorado sobre os efeitos e danos reversíveis e 

irreversíveis, decorrentes da administração inspecionada de doses elevadas de EAA e alguns 

hormônios peptídeos a estudantes e atletas de elite. Os profissionais envolvidos nessas 

pesquisas (cientistas, médicos e técnicos esportivos) violaram todos os preceitos éticos 

científicos e médicos. Aos atletas, diziam que estavam recebendo “pílulas de vitaminas” 

(Turinabol®) e, quando era necessária a administração dos EAA através de injeções, diziam 

que aquelas eram medidas “profiláticas” (ésteres de testosterona e de nandrolona). A partir 

de 1972, a pequena RDA chegava ao topo do ranking em contagem de medalhas, 

juntamente com os Estados Unidos e a extinta União Soviética (CUNHA et al., 2004). 

A influência dos recursos ergogênicos sobre o desempenho dos atletas de ambos os 

sexos ficou mais evidenciada após a introdução de controles de doping. A primeira lista de 

classes farmacológicas proibidas apresentada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) 

incluía apenas três tipos de estimulantes (estimulantes psicomotores, aminas 

simpaticomiméticas e estimulantes do sistema nervoso central), bem como os narcóticos 



 

 

analgésicos. Em 1975, pouco antes dos Jogos Olímpicos de Montreal, os anabólicos 

esteroides foram acrescentados à lista. Durante este período, os casos positivos foram 

poucos, ainda que presentes em cada Olimpíada, com exceção de Moscou em 1980 (BRASIL, 

2006).  

Apesar dos testes não serem realizados ainda nas melhores condições e de forma 

insuficiente, os quatro Jogos Olímpicos, de 1984 (Los Angeles) a 1996 (Atlanta), devem ser 

analisados separadamente, considerando o alto número de casos positivos e as importantes 

modificações implementadas pela Comissão Médica do COI na lista de substâncias e 

métodos proibidos. Esta conduta inibiu o uso de substâncias proibidas, e, por um tempo, 

devido à queda da performance, muitos atletas deixaram de superar recordes mundiais e de 

alcançar marcas tão expressivas comparadas a competições anteriores. A tendência ao 

declínio de performance não prova que os melhores atletas da atualidade estão livres do 

doping. Este dado meramente sugere que hoje existe menos casos de doping do que 

antigamente. O uso de tais substâncias ainda faz parte do meio desportivo, competitivo ou 

não, porque muitos acreditam que a ele também se aplica a lei Darwiniana: somente os mais 

preparados fisicamente alcançam os níveis mais altos de participação (“Only the fittest reach 

the highest level of participation”), embora o uso de EAA na seleção natural não seja 

evidenciado (NORTON; OLDS, 2001). 

Dos anos 1970 aos anos 1990, ao mesmo tempo em que houve um crescente uso 

para fins de estética e desempenho, também houve a realização de muitas pesquisas para a 

compreensão de mecanismos de ação, efeitos clínicos terapêuticos e o desenvolvimento de 

diversas formas mais anabólicas ou androgênicas da testosterona. 

Em 1994, nos Estados Unidos, uma emenda feita ao Anabolic Steroid Control Act 

colocou como crime federal a possessão de esteroides anabolizantes (categoria III de 

substâncias controladas) sem a prescrição médica adequada. Assim, muita empresas 

deixaram de fabricar os EAA, ainda mais que o FDA suspendeu diversas indicações clínicas 

que haviam sido previamente aprovadas, e para nova aprovação de indicação clínica seria 

necessário realizar novamente os estudos e pesquisas (de alto custo) comprobatórios de 

segurança e eficácia.  

Com isso, e devido a facilidade de acesso à Internet, houve uma grande explosão do 

mercado paralelo de EAA, com aumento da comercialização de drogas (autênticas e 

falsificadas). Atualmente o mercado paralelo, e assim o comércio ilícito de EAA, é muitas 



 

 

vezes maior que o mercado lícito (com prescrição médica adequada e compra em locais 

autorizados) (CÂMARA, 2020).  

 

3. 2 A TESTOSTERONA 

 
A testosterona (figura 1) é o mais potente hormônio esteroide anabólico androgênico 

secretado pelo nosso organismo. Ela é sintetizada a partir de uma molécula do colesterol e 

controla uma série de efeitos no organismo, como a diferenciação sexual (desenvolvimento 

dos ductos de Wolff), a libido (função sexual), o crescimento puberal da laringe (responsável 

pelo engrossamento da voz), a estimulação da espermatogênese, aumento da densidade 

mineral óssea (DMO). Além disso, a testosterona estimula o metabolismo de repouso (taxa 

metabólica), a lipólise, aumentando o número de receptores lipolíticos-adrenérgicos, e inibe 

a diferenciação de células precursoras dos adipócitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Estrutura química da testosterona. Fórmula molecular: C19H28O2; Massa: 

0,288kD; Nomenclatura IUPAC: 17β-hidróxi-4-androsten-3-um. 

 

No músculo esquelético ela estimula a síntese de proteínas (efeito anabólico) e reduz 

sua degradação (efeito anti-catabólico), e combinados, esses efeitos contribuem para a 

hipertrofia do tecido muscular e possíveis decorrentes ganhos de força e potência. Esse é o 

principal motivo que muitos atletas, praticantes de atividades físicas, podendo ser incluído 

neste grupo os militares, se tornam usuários de esteroides anabolizantes. 

Nos homens quase toda a testosterona, aproximadamente 95%, é produzida nos 

testículos nas células de Leydig, estimulada pela ação do hormônio luteinizante (LH), 

liberado pela hipófise sob estímulo do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), que 



 

 

por sua vez é liberado de forma pulsátil pelo hipotálamo. A produção de testosterona nos 

homens funciona pelo mecanismo de feedback negativo (figura 2), ou seja, quando as 

concentrações de testosterona estão elevadas no sangue ocorre inibição da secreção de 

gonadotrofinas, principalmente LH, e quando as concentrações estão reduzidas ocorre 

estímulo da liberação  de gonadotrofinas pelo hipotálamo e hipófise (HALUCH, 2017). 

 

 

FIGURA 2 – Mecanismo endócrino de feedback negativo da testosterona (CÂMARA, 2020). 

 

As concentrações de testosterona circulantes nos homens são em média de dez a 

trinta vezes maiores quando comparadas às mulheres. Nas mulheres, ela é produzida nos 

ovários e córtex da supra-renal (LOSCHI; IDE, 2018). 

Além de atuar em vários tecidos do organismo para exercer diversos efeitos 

anabólicos e androgênicos, mediante sua ligação com o receptor androgênico (AR – 

androgen receptor), a testosterona pode exercer parte dos seus efeitos através da sua 

conversão em estradiol (aromatização) e também pela sua conversão em di-

hidrotestosterona (DHT), um hormônio que possui o dobro da afinidade da testosterona 

com o AR. As ações da testosterona são mediadas por esses dois metabólitos em muitos 

tecidos e muitos dos colaterais dos esteroides anabolizantes são associados ao aumento das 

concentrações de estradiol e DHT. As enzimas responsáveis pela conversão da testosterona 



 

 

circulante em estradiol e DHT são a aromatase e 5-alfa-redutase, respectivamente (HALUCH, 

2020).  

As duas vias descritas na figura 3 ocorrem no testículo, nas células de Leydig, sob 

estímulo do hormônio LH secretado pela hipófise. A via da esquerda, que passa através da 

pregnenolona, 17 OH-pregnenolona, DHEA e androstenediol, todos precursores da 

testosterona, é a que predomina no testículo humano.  

 

FIGURA 3 – Biossíntese da testosterona a partir da molécula de colesterol (HALUCH, 2017). 

 
 

A testosterona é um hormônio hidrofóbico, sendo, então, necessário que algumas 

proteínas ligantes auxiliem no seu transporte na corrente sanguínea. Aproximadamente 96% 

da testosterona encontra-se ligada à albumina e ao SHBG, enquanto que apenas 4% 

encontra-se na forma livre, considerada a forma biologicamente ativa, podendo entrar nos 

tecidos e exercer seus efeitos metabólicos. Portanto, a soma das frações de testosterona 

ligadas às proteínas plasmáticas (albumina e SHBG) mais a testosterona na forma livre 



 

 

constituem a testosterona total presente na circulação. 

Segundo Anawalt e colaboradores (2012), em homens, a concentração sérica total de 

testosterona encontrar-se-ia em nível normal quando acima de 346 ng/dL (ou 12 nmol/L), e 

baixa quando abaixo de 231 ng/dL (ou 8 nmol/L). Entre esses valores, caberia ao profissional 

que acompanha mapear sintomas e sinais característicos de hipoandrogenismo. No entanto, 

esses valores não são fixos e já foram discutidos anteriormente em outras publicações 

(CÂMARA, 2020).  

Conforme já dito anteriormente, a testosterona circulante pela ação da enzima  5-

alfa redutase pode ser convertida em DHT, ou pela ação da enzima aromatase pode ser 

convertida em estradiol. Os efeitos dessas conversões serão melhores abordados nos 

tópicos abaixo: 

 

3.2.1 Conversão da testosterona em DHT 

 

 Os efeitos da testosterona sobre a próstata, glândulas sebáceas da pele, cabelo e 

pelos do corpo ocorrem devido da sua conversão em di-hidrotestosterona (DHT), por ação 

da enzima 5-alfa-redutase. Aproximadamente 80% dessa conversão acontece nos tecidos 

periféricos e o DHT possui uma afinidade maior que a testosterona com o receptor 

androgênico. O DHT é biologicamente para a diferenciação sexual dos genitais masculinos 

durante a embriogênese, a maturação do pênis e o escroto na puberdade, o crescimento do 

cabelo facial, corporal e púbico, a produção de sebo e o desenvolvimento e manutenção da 

próstata. Além disso pode ser considerado o principal responsável pela calvície de padrão 

masculino em indivíduos com predisposição genética.  

 Cerca de 7-10% da testosterona total se converte em DHT e essa conversão ocorre 

nas células-alvo que expressam a enzima 5-alfa-redutase. A atividade dessa enzima é 

relativamente baixa ou quase ausente no músculo esquelético, de forma que não se deve 

esperar um efeito anabólico do DHT nos músculos.  

 As concentrações de DHT em homens se situam na faixa de 250 a 1000 pg/mL (25-

100 ng/dL). Na prática da clínica medica é muito comum ver usuários de testosterona e 

outros tipos de esteroides anabolizantes preocupados com altos níveis de DHT nos exames 

laboratoriais, uma vez que este pode ser o grande responsável por uma série de efeitos 

colaterais indesejados, tais como: acne, queda de cabelo, e hirsutismo (este muito comum 



 

 

nas mulheres por se caracterizar em excesso de pelos com padrão de distribuição masculina) 

(HALUCH, 2017).   

 

3.2.2 Conversão da testosterona em estrogênio (estradiol) 

 

 Uma menor fração da testosterona também pode ser convertida em 17-beta 

estradiol nos homens, o estrogênio biologicamente mais potente, se comparado com a 

estrona e o estriol. A conversão da testosterona em estradiol (E2) é mediada pela enzima 

aromatase, presente nas células de Leydig dos testículos e principalmente nos tecidos 

extragonadais, como o tecido adiposo. A expressão da enzima aromatase é diretamente 

proporcional ao nível de adiposidade, sendo este o motivo de homens obesos apresentarem 

nos exames laboratoriais níveis elevados de estradiol e baixos de testosterona.  

 As concentrações de E2 em homens se situam na faixa de 10 a 50 pg/mL (1-5 ng/dL). 

O uso de testosterona sintética e outros esteroides anabolizantes, tais como nandrolona, 

metandrostenolona, e boldenona, podem aumentar os níveis de estradiol nos homens, 

sendo a ginecomastia o principal efeito colateral indesejado desse processo de 

aromatização. 

 Existem medicamentos que podem controlar os efeitos do estradiol, inibindo sua 

atividade pelo bloqueio dos receptores de estrogênio (tamoxifeno, clomifeno, raloxifeno), 

ou inibindo a atividade da enzima aromatase, como fazem os inibidores de aromatase 

(anastrozol, letrozol, exemestano). A utilização desses medicamentos devem ser feitas com 

acompanhamento médico, muito cuidado e precaução, uma vez que sua mal utilização pode 

provocar um desequilíbrio na razão androgênio/estrogênio. Na literatura médica são 

observadas algumas especulações a respeito do controle dos níveis de estrogênio e até que 

ponto níveis altos podem ser prejudiciais. Outro ponto importante é que um desequilíbrio na 

razão androgênio/estrogênio pode acentuar os malefícios dos esteroides androgênicos no 

perfil lipídico. Outros malefícios associados a forte supressão do estradiol são baixa libido, 

disfunção erétil, ganho de gordura e dores articulares (HALUCH, 2020).  

 

3. 3 ESTEROIDES ANABÓLICO ANDROGÊNICOS (EAA) 

 



 

 

Todos os esteroides anabólico androgênicos sintéticos são hormônios derivados da 

testosterona e eles podem ser agrupados em três famílias distintas, de acordo com sua 

estrutura molecular. Cada um dos esteroides anabolizantes pode ser derivado de uma 

estrutura molecular base, sendo que uma delas é a própria testosterona e as outras duas 

estruturas moleculares são a estrutura da nandrolona (família dos 19-nor) e a estrutura da 

di-hidrotestosterona (família dos derivados do DHT). Cada esteroide anabolizante é formado 

a partir da modificação de um desses hormônios. Isso não significa que os esteroides de cada 

família são semelhantes em efeitos fisiológicos, apenas que guardam uma derivação comum. 

Outras modificações na molécula são responsáveis por efeitos distintos entre esteroides de 

uma mesma família, como o processo de alquilação que produz 17-alfa-alquilados, 

modificação fundamental para que o esteroide sobreviva à degradação hepática quando 

ingerido oralmente. 

Os esteroides anabólico androgênicos foram criados com o objetivo principal de 

minimizar os efeitos androgênicos e potencializar os efeitos anabólicos, ou pelo menos 

melhorar a razão anabólico/androgênico. Infelizmente não é possível dissociar os efeitos 

anabólicos dos efeitos androgênicos completamente (HALUCH, 2017). 

A manipulação da molécula original de testosterona para formulação dos EAA 

influencia sua farmacocinética, biodisponibilidade e/ou balanço da atividade androgênica 

em prol da anabólica. A maioria dos esteroides anabolizantes são geralmente encontrados 

na forma injetável e/ou oral, e o grande desafio dos cientistas, desde a época da síntese da 

testosterona em 1935, é de encontrar alternativas de aumentar a biodisponibilidade dessas 

substâncias, minimizar os efeitos androgênicos indesejáveis e facilitar a forma de 

administração. Algumas das maneiras de fazer isso são descritas abaixo: 

 

3.3.1 Anexar o hormônio a um éster 

 

A esterificação confere ao esteroide maior solubilidade lipídica e retarda a sua 

liberação para a circulação, prologando seu tempo de meia-vida, e, por consequência o seu 

tempo de atividade no organismo. Ao entrar na circulação sanguínea algumas enzimas 

removem lentamente a cadeia do éster e liberam o hormônio na circulação. Existem vários 

tipos de ésteres que podem ser anexados ao hormônio, de acordo com a velocidade que se 

deseja que este seja liberado na corrente sanguínea.  



 

 

O tamanho da cadeia de carbonos está relacionado ao tempo de liberação, sendo 

que cadeias mais longas (enantato, cipionato, decanoato, undecilinato) permitem uma 

liberação mais lenta, enquanto as cadeias de carbono mais curtas (propionato, acetato) 

promovem uma liberação mais rápida do hormônio base na circulação.  

Outro ponto importante a considerar é o peso molecular do éster, diretamente 

proporcional ao tamanho da cadeia de carbonos. O peso molecular do éster limita a 

quantidade de hormônio base a ser anexada a ele e os ésteres com maior peso molecular 

possuem menor quantidade de hormônio biodisponível que os ésteres mais curtos.  

A escolha do éster não modifica os efeitos da droga no organismo, apenas altera seu 

tempo de liberação na corrente sanguínea e de certa forma alguns ésteres terão uma maior 

quantidade de hormônio base do que outros. Sabendo que o processo de esterificação 

interfere diretamente no tempo de meia-vida da droga muitas são as estratégias utilizadas 

pelos usuários com a finalidade de evitar um teste antidoping. Os esteroides anabolizantes 

de meia-vida mais curta têm um tempo de detecção menor que os ésteres de meia-vida 

mais longa (HALUCH, 2020). 

 

3.3.2 Adicionar um grupo alquila na posição alfa do carbono 17 do esqueleto do esteroide 

 

No passado, os químicos observaram que muitos esteroides anabolizantes eram 

destruídos devido ao mecanismo de degradação da primeira passagem pelo fígado. Com isso 

passaram a adicionar um grupo alquila (metil) na posição alfa do carbono 17 do esqueleto 

do esteroide. Esta ação promove resistência ao metabolismo hepático, ou seja, impede que 

o esteroide sofra degradação metabólica na primeira passagem pelo fígado.  

Entretanto, os hormônios derivados dessa síntese química, denominados 17-alfa-

alquilados (17-aa) promovem efeitos colaterais perigosos e indesejáveis, como por exemplo, 

níveis elevados de hepatotoxicidade e um efeito negativo mais acentuado sobre o perfil 

lipídico (redução do colesterol HDL e aumento do colesterol LDL) (CUNHA et al., 2004). 

Além disso, alguns dos esteroides 17-aa (Dianabol® e metiltestosterona) que 

aromatizam, também se convertem em formas de estrogênio mais potente biologicamente 

que o estradiol (metil-estradiol, etil-estradiol).  

 

3.3.3 Modificações nos anéis A, B ou C da molécula de testosterona  



 

 

Essas alterações conferem aos EAA lenta metabolização, afinidade aumentada pelo 

receptor androgênico e resistência à aromatização a estradiol. Além disso, os metabólitos 

resultantes da ação da 5-α-redutase sobre a substância possuem baixa afinidade pelo 

receptor androgênico (KUHN, 2002).  

 

3. 4 INDICAÇÕES NA CLÍNICA MÉDICA 

 

A partir da década de 30, muitas utilizações dos EAA foram propostos para fins 

terapêuticos devido suas propriedades de retenção de nitrogênio muscular proporcionadas 

pela administração de testosterona. 

Além das propriedades de melhora de síntese proteica muscular, os EAA apresentam 

uma atividade benéfica para doenças que cursam com redução ou deficiência proteica, que 

é a sua ação como fármaco anti-catabólico. 

Segundo Kochakian C . D. (1976), a abordagem inicial padrão do tratamento de 

doenças deveria contar com a terapêutica específica associada à adequação nutricional, e 

quando da adição dos EAA, esses efeitos benéficos seriam somados, em especial no que 

abrange à restauração do metabolismo proteico, bem como da redução da deficiência 

(CÂMARA, 2020).   

Os esteroides anabólico androgênicos possuem como formas de administração as 

vias oral, intramuscular e transdérmica.  

Na clínica médica são utilizados principalmente em casos de distúrbios hormonais, 

como no tratamento de hipogonadismo nos homens para aumentar a concentração de 

testosterona e derivados essenciais ao desenvolvimento e manutenção de características 

sexuais masculinas. O tratamento com tais substâncias também é recomendado nos casos 

de puberdade e crescimento retardados, micropênis neonatal, deficiência androgênica 

parcial em homens idosos e no tratamento da deficiência androgênica secundária a doenças 

crônicas (CECCHETTO et al., 2012). 

Devido aos seus efeitos anabólicos, os esteroides anabólico androgênicos também 

são prescritos em alguns quadros agudos tais como politraumatismos, queimaduras e 

períodos pós-operatórios, em que os pacientes podem apresentar deficiência no 

metabolismo proteico.  



 

 

No tratamento da anemia, por falência da medula óssea, mielofibrose ou doença 

renal crônica, também há indicação de utilização dos esteroides anabolizantes, por 

estimularem a síntese de epoetina e a eritropoiese (LISE et al., 1999).  

Além destas aplicações, há associação dos esteroides anabólico androgênicos ao 

tratamento da osteoporose por estimularem os osteoblastos, células responsáveis pela 

deposição de tecido ósseo, e aumentar a densidade mineral óssea (GORDON et al., 1999). 

A sua administração em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV) 

também tem mostrado efeitos satisfatórios assim como no tratamento de certos tipos de 

neoplasias, pois auxiliam no restabelecimento do peso corporal (CUNHA et al., 2004). 

Os efeitos atrativos dos anabolizantes devido ao aumento da resistência física, da 

concentração, do apetite e do bem-estar geral, incremento de energia e ganho de massa 

muscular, fizeram com que atletas e praticantes de atividades físicas, principalmente de 

modalidades que necessitam de altos níveis de força, potência e velocidade, se tornassem 

adeptos ao uso dessas substâncias.  

De acordo Câmara L. C. (2020), a seguir serão descritas as doenças em que os EAA 

podem ser utilizados como grande potencial adjuvante terapêutico: 

 

 Sarcopenia e fragilidade; 

 Osteoporose induzida por corticosteroides; 

 Osteoporose pós-menopausa e terapia de reposição hormonal em mulheres; 

 Osteoporose e andropausa masculina; 

 Doenças autoimunes; 

 Esclerose lateral amiotrófica; 

 Fadiga crônica; 

 Esclerose múltipla; 

 Artrite reumatoide; 

 Síndrome de Sjogren;  

 Lúpus eritematoso sistêmico; 

 Esclerose sistêmica/múltipla;  

 AIDS e infecção por HIV; 

 Lesão térmica e queimados; 



 

 

 Câncer; 

 Doenças cardiovasculares e reabilitação cardíaca; 

 Doença pulmonar obstrutiva crônica; 

 Acidente vascular encefálico; 

 Diabetes mellitus; 

 Doença renal crônica;  

 Distrofias musculares e miopatias; 

 Lesão muscular; 

 Doença de Alzheimer e déficit cognitivo; 

 Osteoartrite; 

 Imobilismo e alterações de gravidade clinica; 

 Terapia nutrológica e nutricional; 

 Doenças dermatológicas e cura de feridas.  

 

Na medicina atual pode-se ver que muitas poderiam ser as indicações do uso de EAA 

em caráter terapêutico, principalmente nas doenças que promovem o aumento do 

catabolismo em suas diferentes esferas. No entanto, devido ao histórico, em especial à 

associação com escândalos de doping e como algo “proibido e danoso”, os próprios médicos 

apresentam-se receosos quando da utilização dessa classe de medicamentos no seu arsenal 

terapêutico.   

 

3. 5 ESTEROIDES ANABOLIZANTES MAIS COMERCIALIZADOS E CONSUMIDOS NO BRASIL 

 

Atualmente no Brasil, a maioria dos usuários de esteroides anabolizantes adquirem 

as drogas de forma ilícita e sem prescrição médica no mercado paralelo. O crescente 

aumento em nosso país e em países vizinhos de laboratórios clandestinos produtores de 

anabolizantes, denominados underground, que são ambientes não licenciados desprovidos 

de qualquer tipo de controle sanitário e regulação perante aos órgãos de saúde,  promove 

ainda mais a comercialização irregular dessas substâncias. Somado a isto existe o fato da 

facilidade em adquirir esses produtos no mercado irregular, ou seja, não provindos da 

indústria farmacêutica, e de alguns fármacos serem vendidos somente no mercado 



 

 

clandestino (underground market) ou mercado negro (black market), por serem proibidas 

sua distribuição e comercialização pelas distribuidoras de medicamentos, drogarias e 

farmácias legalizadas no país.  

No Brasil, de acordo com a Portaria 344/98, as substâncias anabolizantes fazem parte 

dos medicamentos relacionados na lista C5, são sujeitas a controle especial e para serem 

adquiridas de forma legal nas drogarias e farmácias é obrigatório a apresentação de duas 

vias de receituário branco (a primeira via retida na farmácia ou drogaria por cinco anos, e a 

segunda via do paciente). As receitas valem por trinta dias a partir da data de emissão, 

podendo ser utilizadas em todo território nacional, em qualquer cidade ou estado do Brasil. 

A quantidade a ser dispensada deverá ser para um tratamento máximo de sessenta dias, o 

número máximo de ampolas por receita deverá ser de cinco ampolas e o número de 

substâncias por receita deverá ser no máximo de três substâncias. A dispensação ainda 

possui mais algumas particularidades como: deverá conter assinatura, carimbo e data da 

prescrição pelo médico prescritor; o profissional emitente do receituário deverá anotar a 

próprio punho seu nome completo, o número de registro no respectivo conselho 

profissional, o número do Cadastro da Pessoa Física (CPF), o endereço e telefone 

profissionais, além do nome, do endereço do paciente e do número do Código Internacional 

de Doenças (CID) (caso não saiba pode descrever a patologia); a portaria limita a 

dispensação em no máximo cinco ampolas, porém algumas apresentações só existem com a 

quantidade de seis ampolas, sendo permitido, neste caso em específico, a dispensação da 

caixa com a quantidade de seis ampolas. 

Os mais comercializados e consumidos no Brasil, entre os esteroides derivados 

diretamente da estrutura molecular da testosterona podemos citar a própria testosterona 

sintética em suas diferentes formulações, na forma aquosa, sem nenhum éster anexo; 

anexada aos diferentes ésteres (propionato, enantato, cipionato, fenilpropionato, 

undecanoato, undecilato, etc); na forma lipofílica (undecanoato de testosterona) ou 

metilada (metiltestosterona), para ser usada oralmente; na forma de gel (Androgel®), para 

ser absorvida pela pele. Cada uma dessas formulações pode ser usada com objetivos 

variados, seja para facilitar a administração, evitar um controle de doping mais facilmente, 

ou também fazer a adesão de um programa terapêutico de acordo com o contexto, perfil e 

rotina do usuário.  



 

 

Ainda neste grupo dos esteroides derivados diretamente da estrutura molecular da 

testosterona temos a boldenona (undecilinato de boldenona - Equipoise®), a 

metandrostenolona ou metandienona (Dianabol®), a fluoximesterona (Halotestin®) e a 4-

clorodehidrometiltestosterona (Turinabol®).  

Dentre os esteroides da família 19-nor temos como mais comercializados e 

consumidos no país a nandrolona (decanoato de nandrolona – Deca Durabolin® e 

Fenilpropianato de Nandrolona - NPP), e a mais poderosa droga anabolizante já sintetizada 

até os dias de hoje, a trembolona (acetato de trembolona e enantato de trembolona – 

Finaplix®, Finaject®, Parabolan®).  

Os esteroides derivados do DHT mais comercializados e consumidos são: estanozolol 

(Winstrol®), oxandrolona (Anavar®), metenolona (enantato de metenolona e acetato de 

metenolona - Primobolan®), drostanolona (Masteron®), oximetolona (Hemogenin®) e 

masterolona (Proviron®). 

Abaixo será descrito, em ordem alfabética, de forma sucinta e específica, o perfil e as 

características dos esteroides anabolizantes mais utilizados e comercializados pelas 

farmácias, drogarias e laboratórios clandestinos no Brasil (HALUCH, 2021).  

3.5.1 4-clorodehidrometiltestosterona  

 Nome comercial: Turinabol®. 

 Histórico: desenvolvido pela Jenapharm em 1962 com o nome comercial de 

Turinabol®. Em 1994 essa empresa suspendeu a fabricação do produto devido às 

revelações do maior escândalo de doping da história das Olimpíadas. 

 Estrutura molecular: possui a mesma estrutura molecular do Dianabol® com a adição 

de um cloro no carbono-4 (C-4). Possui meia-vida de aproximadamente 16 horas. 

  Via de administração: oral.  

  Disponibilidade no Brasil: ilícito.  

 Características principais: bom potencial anabólico e baixa natureza androgênica; é 

um esteroide 17-alfa-alquilado, porém menos hepatotóxico que a maioria dos 

esteroides anabolizantes dessa classe; afeta negativamente o perfil lipídico (aumento 

do colesterol LDL e redução do colesterol HDL); efeitos colaterais androgênicos (acne, 



 

 

queda de cabelo e virilização) não são tão agressivos com essa droga; baixa retenção 

hídrica.  

3.5.2 Boldenona  

 Nome comercial: Equipoise®, Boldenona 50®, Parenabol®. 

 Histórico: patenteada em 1949 pela empresa farmacêutica Ciba e comercializada 

inicialmente para uso em humanos (Parenabol®). Descontinuado para uso em 

humanos nos anos 1970, e atualmente é disponível para uso veterinário, 

principalmente no tratamento de cavalos debilitados, quando é desejado uma 

melhoria no aumento do apetite, massa muscular, pelagem e condição física no 

geral. 

 Estrutura molecular: derivada da testosterona por adição de uma dupla ligação entre 

C-1 (carbono-1) e C-2 (carbono-2), conferindo menor androgenicidade e 

estrogenicidade. Comumente a boldenona está anexada ao éster undecilinato, que 

por ser mais longo que o éster decanoato promove um tempo de meia-vida mais 

longo, de aproximadamente 3 a 4 semanas. Outros ésteres menos conhecidos e 

usados para a boldenona no mercado ilícito são o acetato (fama de aplicação 

dolorosa) e o cipionato.  

  Via de administração: injetável (intramuscular).  

  Disponibilidade no Brasil: lícito (mercado veterinário) e ilícito.  

 Características principais: poder anabólico mediano e limitado comparado a outros 

esteroides anabolizantes; pouca retenção hídrica; efeitos colaterais androgênicos 

(acne, queda de cabelo) menos agressivos quando comparada a outros esteroides 

anabolizantes; efeitos colaterais de natureza estrogênica (ginecomastia) não são 

comuns, já que sua aromatização é relativamente baixa; baixa hepatotoxicidade e 

pouca influência negativa sobre o perfil lipídico; alguns efeitos colaterais relatados e 

muito particulares da boldenona são o aumento do apetite e da ansiedade, 

possivelmente por algum efeito maior que os demais esteroides sobre os 

neurotransmissores (serotonina); promove a eritropoiese, algo muito comum entre 

os esteroides anabolizantes; por ser uma droga menos androgênica que a maioria 



 

 

dos outros esteroides passou a ser bastante utilizada pelo público feminino, porém 

altas dosagens podem promover hirsutismo, hipertrofia do clitóris e engrossamento 

da voz.  

3.5.3 Drostanolona  

 Nome comercial: Masteron®, Dromostan®. 

 Histórico: foi descrita pela primeira vez em 1959 e desenvolvido pela Syntex 

juntamente com o Anadrol® (oximetolona) e o Superdrol®. Masteron® só iria entrar 

no mercado como droga de prescrição uma década depois, aprovada pelo FDA para o 

tratamento de câncer de mama inoperável em mulheres na pós-menopausa. Esse 

EAA passou a ter sua comercialização interrompida depois que medicamentos mais 

efetivos começaram a ser comercializados para o tratamento do câncer de mama.   

 Estrutura molecular: modificada do DHT pela adição de um grupo metil no carbono-

2-alfa (C-2-alfa). Apresenta meia-vida de 1-2 dias (éster propionato). 

  Via de administração: injetável (intramuscular). 

  Disponibilidade no Brasil: mercado ilícito. 

 Características principais: propriedades androgênicas e anabólicas moderadas; 

atividade antiestrogênica; considerada por muitos especialistas na área médica como 

sendo uma droga de suaves efeitos colaterais devido a sua natureza pouco 

androgênica; acne, queda de cabelo e virilização são comuns em doses elevadas; 

baixa hepatotoxicidade; alteração do perfil lipídico (aumento do colesterol LDL e 

redução do colesterol HDL). 

3.5.4 Estanozolol  

 Nome comercial: Winstrol®, Winstrol-V®. 

 Histórico: descrito pela primeira vez em 1959, e lançado como medicamento no 

mercado americano com o nome comercial de Winstrol®, em 1962. Foi 

comercializado tanto para uso humano como veterinário, com a finalidade de tratar 

osteoporose, promover crescimento em crianças com problemas de crescimento, 

tratar estados debilitantes de perda de massa muscular associados com doenças 



 

 

malignas, câncer de mama, etc. Estanozolol logo se tornou muito popular entre os 

praticantes de atividade física por ser um EAA que promove bons ganhos de massa 

muscular, sem aumentar a retenção hídrica, além de ser altamente eficaz na perda 

de gordura corporal. 

 Estrutura molecular: derivado do DHT por adição de um grupo metil no carbono-17-

alfa (C-17-alfa) e um grupo pirazol no anel A . Possui meia-vida de aproximadamente 

8 horas por via oral e 1-2 dias por via injetável intramuscular. 

  Via de administração: oral e injetável (intramuscular). 

  Disponibilidade no Brasil: mercado lícito (humano – farmácias de manipulação e 

veterinário) e ilícito. 

 Características principais: tanto na forma oral, como na versão injetável, é um 

esteroide 17-alfa-alquilado e provavelmente um dos mais hepatotóxicos (menos 

hepatotóxico quando comparado ao Dianabol® e Halotestin®); apresenta grande 

poder anabólico associado a um baixo poder androgênico; apesar das modificações 

realizadas em sua molécula esta droga tem um efeito androgênico considerável; 

efeitos colaterais como acne e queda de cabelo são relativamente comuns; não 

aromatizável em estrógenos (baixo risco de ginecomastia); segundo EAA oral mais 

utilizado, permanecendo atrás somente do Dianabol®; baixa retenção hídrica; possui 

ação reduzindo SHBG, o que promove um aumento do potencial anabólico da droga 

pelo aumento da fração livre de testosterona; considerado por muitos especialistas 

da área da saúde como sendo o esteroide anabolizante mais agressivo ao perfil 

lipídico (grande aumento do colesterol LDL e grande redução do colesterol HDL); 

promove dores articulares; grande possibilidade de inflamação e infecção no local da 

aplicação (intramuscular profunda) do produto. 

3.5.5 Fluoximesterona  

 Nome comercial: Halotestin®, Ultandren®. 

 Histórico: introduzida no mercado americano em 1957 pelo laboratório Upjohn com 

o nome comercial de Halotestin®. 



 

 

 Estrutura molecular: esteroide anabolizante 17-alfa-alquilado, derivado da 

metiltestosterona e meia-vida de aproximadamente 9 horas. 

 Via de administração: oral. 

 Disponibilidade no Brasil: mercado ilícito, sendo muito comum as falsificações desse 

produto.  

 Características principais: é o EAA com muita popularidade em relação ao seu efeito 

extremo sobre o aumento da força e agressividade; muito comum sua utilização 

entre os atletas de esporte que exigem força e explosão; baixo efeito anabólico e 

muito androgênica; baixa retenção hídrica; considerado um dos esteroides 

anabolizantes mais hepatotóxicos; afeta negativamente o perfil lipídico (aumento do 

colesterol LDL e redução do colesterol HDL); efeitos colaterais androgênicos muito 

comuns (acne, queda de cabelo e virilização). 

3.5.6 Mesterolona 

 Nome comercial: Proviron®. 

 Histórico: é o esteroide androgênico mais antigo desenvolvido para uso clínico no 

tratamento de deficiências hormonais em homens. Foi descrito em 1934, fabricado 

por Schering, e atualmente por Bayer, um ano antes da síntese da testosterona e da 

metiltestosterona. Esse medicamento está caindo em desuso, e por isso usuários 

encontram dificuldades de encontrar no comércio (lícito e ilícito). 

 Estrutura molecular: forma modificada do DHT por adição de um grupo metil no 

carbono-1 (C-1), fazendo com que a droga sobreviva ao metabolismo de primeira 

passagem pelo fígado.  

 Via de administração: oral. 

 Disponibilidade no Brasil: mercado lícito e ilícito.  

 Características principais: droga considerada eficaz e com boa segurança clínica; 

utilizado principalmente para deficiência androgênica (hipogonadismo e tratamento 

da infertilidade); efeito androgênico potente, porém pouco anabólico; leve atividade 

antiestrogênica e com grande afinidade ao receptor androgênico e ao SHBG; efeitos 



 

 

bem limitados para fins estéticos; biodisponibilidade mais baixa que os esteroides C-

17-alfa-alquilados; baixa retenção hídrica;  menor hepatotoxicidade quando 

comparado a outros esteroides 17-alfa-alquilados; possibilidade de alteração no 

perfil lipídico (aumento do colesterol LDL e redução do colesterol HDL); causa uma 

mínima supressão de gonadotrofinas (LH e FSH). 

3.5.7 Metandrostenolona 

 Nome comercial: Dianabol®, Anabol-10®, Methandrostenolone®. 

 Histórico: descrita pela primeira vez em 1955 e lançada no mercado americano pela 

Ciba, em 1958, com o nome de Dianabol®. Foi o Dr. John Ziegler, médico de várias 

equipes olímpicas americanas, que após observação de uso por atletas do bloco 

soviético, ajudou empresas americanas no desenvolvimento do mais efetivo EAA até 

o momento. Inicialmente essa droga tinha objetivo de tratar indivíduos em estados 

debilitados e com osteoporose, mas a Ciba retirou a droga do mercado americano 

nos anos 80, pressionada pelo FDA, devido à falta de comprovação dos efeitos da 

droga para fins terapêutico. Hoje esse esteroide anabolizante continua sendo 

largamente produzida no mercado ilícito e utilizada para fins estéticos. 

Historicamente foi o EAA mais utilizado para desempenho. 

 Estrutura molecular: droga modificada da testosterona, e difere pela adição de um 

grupo metil no carbono-17-alfa e adição de uma dupla ligação entre carbono-1-2 (C-

1-2). Apresenta meia-vida de 3-6 horas. 

 Via de administração: oral e injetável (intramuscular). 

 Disponibilidade no Brasil: mercado lícito (veterinário) e ilícito.  

 Características principais: desenvolvida para ser mais anabólica e menos androgênica 

que a testosterona; anabólico potente de grande potencial para ganhos rápidos de 

força e volume muscular; grande retenção hídrica podendo provocar aumento da 

pressão arterial; possibilidade de ginecomastia; elevada hepatotoxicidade, sendo um 

dos esteroides mais hepatotóxicos da classe dos 17-alfa-alquilados; droga agressiva 

ao perfil lipídico (aumento do colesterol LDL e redução do colesterol HDL); efeitos 

colaterais androgênicos são muito comuns (acne, queda de cabelo e virilização). 



 

 

3.5.8 Metenolona 

 Nome comercial: Primobolan®. 

 Histórico: descrito pela primeira vez em 1960. A empresa farmacêutica Squibb lançou 

a forma injetável (enantato de metenolona) pela primeira vez em 1962, e logo em 

seguida, no mesmo ano, lançou a variante oral (acetato de metenolona) no mercado 

americano. Tempos depois os direitos do medicamento foram passados para a 

empresa farmacêutica Schering, e posteriormente para a Bayer. Primobolan® foi 

direcionada inicialmente para uma grande variedade de usos terapêuticos, para 

reduzir perda de massa muscular associada a diversas patologias e ao 

envelhecimento. 

 Estrutura molecular: diferente dos esteroides androgênicos derivados do DHT, 

metenolona é um esteroide derivado da di-hidroboldenona (DHB), e mesmo na sua 

versão oral (acetato de metenolona) não é um esteroide 17-alfa-alquilado.  

Apresenta meia-vida de aproximadamente 5 dias (éster enantato e na forma 

injetável), 2-3 horas (éster acetato e na forma oral) e 1-2 dias (éster acetato e na 

forma injetável). 

 Via de administração: oral e injetável (intramuscular). 

 Disponibilidade no Brasil: mercado ilícito (amplamente falsificada). 

 Características principais: droga tida como efeito anabólico moderado e androgênico 

muito baixo; baixa retenção hídrica; esteroide anabolizante de maior índice de 

falsificação no mercado paralelo devido ao elevado custo da matéria prima 

(anabolizante mais caro ao lado do Halotestin®); vendido nas formas de éster acetato 

(oral e injetável) e enantato (injetável); não sofre aromatização, ou seja, não oferece 

nenhum risco de ginecomastia; efeitos colaterais androgênicos mais suaves quando 

comparada com outros esteroides anabolizantes, sendo considerado por muitos 

especialistas um dos esteroides mais seguros para fins estéticos; pode provocar acne, 

oleosidade na pele, queda de cabelo e virilização; baixa hepatotoxicidade, mas a sua 

versão oral pode ter algum efeito tóxico ao fígado quando utilizada em doses muito 

elevadas; EAA que menos suprime as gonadotrofinas (LH e FSH) e a produção de 



 

 

testosterona; alterações no perfil lipídico (aumento do colesterol LDL e redução do 

colesterol HDL), principalmente na sua versão oral. 

3.5.9 Nandrolona 

 Nome comercial: Deca Durabolin®, Durabolin®, Nandrolone Decanoate®.  

 Histórico: inicialmente distribuída pela empresa Organon em 1957 com o nome de 

Durabolin®. Considerado o EAA de maior distribuição mundial e mais popular da 

história do fisiculturismo, nandrolona também se tornou um esteroide popular para 

uso terapêutico, no tratamento de osteoporose pós-menopausa, anemias, câncer de 

mama, e outras condições debilitantes que envolviam perda de massa muscular. 

 Estrutura molecular: atualmente se apresenta na forma de decanoato de 

nandrolona, que é uma forma modificada da nandrolona pela adição de ácido 

decanoico no grupo 17-beta-hidroxil. Apresenta meia-vida de 7-12 dias. 

 Via de administração: injetável (intramuscular). 

 Disponibilidade no Brasil: lícito e ilícito, sendo frequentemente encontrado em 

mercado para uso humano e veterinário. 

 Características principais: é um esteroide 19-nor (19-nortestosterona) e essa 

modificação reduz seus efeitos androgênicos e sua aromatização; efeitos anabólicos 

semelhantes à testosterona, com menos efeitos colaterais androgênicos e 

estrogênicos; não se deve subestimar colaterais como acne, queda de cabelo e 

virilização; baixa hepatotoxicidade; aumento da retenção hídrica; afeta 

negativamente o perfil lipídico (aumento do colesterol LDL e redução do colesterol 

HDL), porém de forma menos agressiva; promove uma inibição agressiva da 

produção de testosterona endógena, redução da libido e disfunção erétil.   

3.5.10 Oxandrolona 

 Nome comercial: Anavar®, Oxandrolone®, Oxandrolend®, Lipidex®.  

 Histórico: descrita pela primeira vez em 1962, e sintetizada por G. D. Searle & Co 

(atual Pfizer), que começou a distribuir a droga nos Estados Unidos em 1964 com o 

nome comercial de Anavar®. No Brasil esse EAA também foi distribuído por um 



 

 

tempo pela Searle com o nome de Lipidex®, mas atualmente só é vendida legalmente 

por farmácia de manipulação. Por ser considerada uma droga de uso seguro, 

apresenta uma grande variedade para diversos fins terapêuticos, incluindo perda de 

massa muscular associada a doenças como AIDS, tratamento de queimaduras, 

osteoporose, problemas de crescimento em meninos, meninas com Síndrome de 

Turner, etc.  

 Estrutura molecular: derivada do DHT por adição de um grupo metil no carbono-17-

alfa (C-17-alfa) e substituição do carbono-2 (C-2) por oxigênio. Apresenta meia-vida 

de aproximadamente 8 horas.  

 Via de administração: oral. 

 Disponibilidade no Brasil: mercado lícito (farmácias de manipulação) e ilícito. 

 Características principais: é um esteroide 17-alfa-alquilado; um dos EAA menos 

androgênicos e efeito anabólico moderado; mais potência anabólica que 

testosterona, porém com menor androgenicidade; baixa retenção hídrica; menor 

hepatotoxicidade quando comparado a outros esteroides 17-alfa-alquilados; baixo 

risco de ginecomastia; possibilidade de alteração no perfil lipídico (aumento do 

colesterol LDL e redução do colesterol HDL); por ser uma droga relativamente pouco 

androgênica é um dos esteroides anabolizante mais popular entre as mulheres, 

porém, ainda pode provocar efeitos colaterais como acne, queda de cabelo e 

virilização; é o esteroide anabolizante de escolha por muitos novatos que iniciam o 

uso de esteroides e também por médicos que prescrevem EAA para fins estéticos, já 

que essa droga tem efeitos colaterais relativamente fracos e não provoca uma 

supressão tão agressiva do eixo hormonal; embora não ofereça grandes ganhos de 

peso é considerada um bom esteroide para aumento de força, uma vez que aumenta 

a síntese da fosfocreatina, aumentando rapidamente a recuperação da reserva de 

ATP e a disponibilidade do mesmo, possibilitando treinos mais intensos.   

 
3.5.11 Oximetolona 

 

 Nome comercial: Hemogenin®, Anadrol 50®, Androyd®, Oxymetholone IH 50®.  



 

 

 Histórico: descrito pela primeira vez em 1959 e passou a ser fabricada pelos 

laboratórios Syntex (Anadrol 50®) e Parke Davis & Co. (Androyd®). No Brasil esse EAA 

ganhou popularidade entre os praticantes de atividade física com o nome de 

Hemogenin®. A oximetolona tem diversas finalidades terapêuticas, mas atualmente 

seu uso principal é para o tratamento da anemia e caquexia. 

 Estrutura molecular: modificação da molécula de DHT por adição de um grupo metil 

no carbono-17-alfa (C-17) e adição de um grupo hidroximetileno. Apresenta meia-

vida de 8-9 horas. 

 Via de administração: oral e injetável (intramuscular – mercado ilícito).  

 Disponibilidade no Brasil: lícito e ilícito. 

 Características principais: potente esteroide oral 17-alfa-alquilado, considerado um 

dos mais anabólicos entre os esteroides; atividade anabólica maior que testosterona; 

baixa androgenicidade; promove ganhos expressivos de peso, força e massa 

muscular; grande retenção hídrica podendo provocar aumento da pressão arterial; 

possibilidade de ginecomastia (aumento da prolactina); elevada hepatotoxicidade; 

droga agressiva ao perfil lipídico (aumento do colesterol LDL e redução do colesterol 

HDL); potencial aumento dos glóbulos vermelhos; em doses baixas não oferece 

tantos efeitos colaterais androgênicos, como acne, queda de cabelo e virilização (um 

dos EAA menos virilizantes para as mulheres). 

3.5.12 Testosterona aquosa (suspensão) 

 Nome comercial: Testosterone Base®, Agovirin®.  

 Histórico: é a forma de testosterona mais antiga que existe. Droga muito utilizada por 

levantadores de peso que gostam de aplicá-la antes dos treinos, visando rápido 

aumento de força e agressividade.  

 Estrutura molecular: é o hormônio testosterona em base aquosa sem nenhum éster 

anexado à molécula. Por não ter nenhum éster anexado, a meia-vida é curta e o 

tempo de ação da droga é muito rápido, em algumas poucas horas.   

 Via de administração: injetável (intramuscular).  



 

 

 Disponibilidade no Brasil: ilícito. 

 Características principais: aplicação dolorosa, já que os sais de testosterona ficam 

suspensos em solução aquosa e não oleosa; por não possuir nenhum éster anexado 

ao hormônio a quantidade de suspensão equivale à quantidade de testosterona, ou 

seja, 100 mg de suspensão equivale à 100 mg de testosterona; é a mais potente 

forma de testosterona disponível; possui ação rápida com grandes ganhos de força;  

apresenta os mesmos efeitos colaterais que as diversas formas de testosterona 

sendo estes mais frequentes nessa agressiva versão do hormônio. 

3.5.13 Testosterona em gel 

 Nome comercial: Androgel®.     

 Histórico: nos últimos anos ganhou popularidade entre as mulheres, sendo que este 

produto foi desenvolvido para uso na terapia de reposição de testosterona (TRT) em 

homens.      

 Via de administração: aplicação na pele (braços, ombros ou abdômen).  

 Disponibilidade no Brasil: lícito (muito frequente em farmácias de manipulação). 

 Características principais: a dose recomendada é de 5 g de gel (50 mg de 

testosterona) aplicado uma vez ao dia, aproximadamente no mesmo horário, de 

preferência na parte da manhã; o gel deve ser administrado pelo próprio paciente, 

em pele limpa, seca e saudável sobre os ombros, ou ambos os braços ou no 

abdômen; apesar de ser um produto que fornece uma pequena absorção de 

testosterona (baixa biodisponibilidade), alguns cuidados especiais devem ser 

tomados pelos usuários desses produto devido ao potencial de transferência passiva 

da testosterona gel. 

3.5.14 Testosterona (blend) 

 Nome comercial: Durateston®, Sustanon®.    

 Histórico: surgimento nos anos 1970, via empresa farmacêutica Organon, que passou 

posteriormente a ser Merck MSD. Objetivo do medicamento era ser alternativa a 



 

 

ésteres mais curtos. Ainda hoje é um dos EAA mais populares no mundo, sendo o 

produto mais procurado entre os atletas.  

 Estrutura molecular: mistura de quatro compostos de testosterona adicionados de 

ésteres de ácido carboxílico no grupo 17-beta-hidoxil. É composto por dois ésteres de 

meia-vida curta (propionato e fenilpropionato) e dois ésteres de meia-vida longa 

(isocaproato e decanoato), com o objetivo de oferecer ao organismo ésteres 

diferentes para que a droga seja liberada em diferentes velocidades na corrente 

sanguínea, mantendo as concentrações de testosterona elevadas por mais tempo. 

Pico rápido de ação (24-48h após a aplicação intramuscular) e manutenção de 

concentração por aproximadamente 21 dias. 

 Via de administração: injetável (intramuscular).  

 Disponibilidade no Brasil: lícito e ilícito. 

 Características principais: é uma mistura de quatro ésteres de testosterona (30 mg de 

propionato de testosterona, 60 mg de fenilpropionato de testosterona, 60 mg de 

isocaproato de testosterona, 100 mg de decanoato de testosterona); blend de 

testosterona mais utilizado e conhecido no mundo; a aplicação pode ser dolorosa, 

podendo formar enduramentos localizados onde a droga foi aplicada; em alguns 

casos pode ocorrer dor intensa associada a febre baixa; potentes ganhos de força e 

massa muscular; elevado potencial de conversão para estrogênio, assim 

(ginecomastia);  frequentes efeitos colaterais androgênicos (acne, aumento da 

oleosidade da pela, queda do cabelo, virilização); hipertrofia da próstata também é 

um colateral possível, devido ao aumento das concentrações de DHT; afeta 

negativamente o perfil lipídico (aumento do colesterol LDL e redução do colesterol 

HDL); aumento da pressão arterial. 

3.5.15 Testosterona (éster cipionato) 

 Nome comercial: Deposteron®, Testosterone Cypionate®, Testoland Depot®.    

 Histórico: surgiu em 1950 como medicamento no mercado americano através da 

empresa Pharmacia & Upjohn. Historicamente mais utilizado do que o enantato de 

testosterona. 



 

 

 Estrutura molecular: modificado da testosterona pela adição de um ácido 

ciclopentilpropiônico no grupo 17-beta-hidroxil. Apresenta meia-vida de 

aproximadamente 8 dias.   

 Via de administração: injetável (intramuscular).  

 Disponibilidade no Brasil: lícito e ilícito. 

 Características principais: éster injetável de ação lenta; entre as drogas mais potentes 

para ganhos de força e massa muscular; droga que apresenta um maior potencial de 

conversão para estrogênio, assim, pode promover maior efeito adverso decorrente 

do aumento de estrogênio (ginecomastia); frequentes efeitos colaterais 

androgênicos (acne, aumento da oleosidade da pela queda do cabelo, virilização); 

hipertrofia da próstata também é um colateral possível, devido ao aumento das 

concentrações de DHT; afeta negativamente o perfil lipídico (aumento do colesterol 

LDL e redução do colesterol HDL); aumento da pressão arterial. 

3.5.16 Testosterona (éster enantato) 

 Nome comercial: Testosterona Enenthate®, Delasteryl®.    

 Histórico: primeiro EAA em mercados orientais (1950). Primeiro éster injetável 

utilizado de ação prolongada. Delasteryl® (empresa farmacêutica Squibb) foi o 

primeiro nome comercial no mercado americano. Atualmente é o EAA mais prescrito 

no mundo por possuir uso clínico aprovado principalmente para reposição hormonal 

associada ao déficit androgênico.  

 Estrutura molecular: forma modificada da testosterona pela adição de um ácido 

enantoico no grupo 17-beta-hidroxil. Apresenta meia-vida de aproximadamente 4-5 

dias.   

 Via de administração: injetável (intramuscular).  

 Disponibilidade no Brasil: ilícito. 

 Características principais: éster injetável de ação moderada a lenta; entre as drogas 

mais potentes para ganhos de força e massa muscular; droga que apresenta um 

maior potencial de conversão para estrogênio, assim, pode promover maior efeito 



 

 

adverso decorrente do aumento de estrogênio (ginecomastia);  frequentes efeitos 

colaterais androgênicos (acne, aumento da oleosidade da pela, queda do cabelo, 

virilização); hipertrofia da próstata também é um colateral possível, devido ao 

aumento das concentrações de DHT; afeta negativamente o perfil lipídico (aumento 

do colesterol LDL e redução do colesterol HDL); aumento da pressão arterial. 

3.5.17 Testosterona (éster propionato) 

 Nome comercial: Testosterone Propionate ®, Testogan®, Testosteron®, Testoviron®. 

 Histórico: em 1937 foi introduzido no mercado como para uso clinico como 

Testoviron® (Shering/Alemanha). Apresenta uma longa história de utilização, pois foi 

o primeiro éster adequadamente projetado para uso clinico . Ainda é popular, porém 

pelo histórico do que pela utilidade, pois o cipionato e o enantato são mais 

confortáveis por possuir ação mais longa e menos necessidade de mais aplicações.  

 Estrutura molecular: forma modificada da testosterona pela adição de um ácido 

propiônico no grupo 17-beta-hidroxil. Apresenta meia-vida de aproximadamente 2 

dias.   

 Via de administração: injetável (intramuscular).  

 Disponibilidade no Brasil: ilícito. 

 Características principais: éster injetável de ação rápida; entre as drogas mais 

potentes para ganhos de força e massa muscular; droga que apresenta um maior 

potencial de conversão para estrogênio, assim, pode promover maior efeito adverso 

decorrente do aumento de estrogênio (ginecomastia);  frequentes efeitos colaterais 

androgênicos (acne, aumento da oleosidade da pela, queda do cabelo, virilização); 

hipertrofia da próstata também é um colateral possível, devido ao aumento das 

concentrações de DHT; afeta negativamente o perfil lipídico (aumento do colesterol 

LDL e redução do colesterol HDL); aumento da pressão arterial. 

3.5.18 Testosterona (éster undecanoato) 

 Nome comercial: Andriol Testocaps®, Androxon®. 

 Histórico: fabricação pela empresa Organon, na década de 1980.   



 

 

 Estrutura molecular: forma modificada da testosterona pela adição de um ácido 

undecanoico no grupo 17-beta-hidroxil. Apresenta pico de concentração sérica em 

algumas horas e doses precisam ser repetidas a cada 24h para manutenção de 

concentração sérica mais estável.   

 Via de administração: oral.  

 Disponibilidade no Brasil: ilícito.  

 Características principais: droga oral em cápsula gelatinosa (base oleosa); absorção 

parcial pelo sistema linfático (evita metabolismo de primeira passagem no fígado); 

respostas clinicas variáveis e abaixo do ideal; mais solúvel que testosterona base; alto 

custo com baixa potência comparativa a outras drogas; apresenta os mesmos efeitos 

colaterais que as diversas formas de testosterona (acne, queda de cabelo, 

ginecomastia, aumento da pressão arterial, alteração no perfil lipídico, etc). 

3.5.19 Testosterona (éster undecilato) 

 Nome comercial: Nebido®. 

 Histórico: bastante utilizado na terapia de reposição de testosterona (TRT) e pouca 

utilidade entre praticantes de atividade física.   

 Estrutura molecular: éster de testosterona que apresenta meia-vida muito longa e na 

TRT é utilizado a cada 6-12 semanas em uma dose de 1000 mg por aplicação. 

 Via de administração: injetável (intramuscular).  

 Disponibilidade no Brasil: lícito e ilícito.  

 Características principais: as concentrações de testosterona sobem muito lentamente 

com esse éster; droga considerada segura e eficaz na clinica médica para tratamento 

de hipogonadismo; alto custo e pouco utilizada para fins estéticos; apresenta os 

mesmos efeitos colaterais que as diversas formas de testosterona (acne, queda de 

cabelo, ginecomastia, aumento da pressão arterial, alteração no perfil lipídico, etc). 

3.5.20 Testosterona (metiltestosterona) 



 

 

 Nome comercial: Teston 25®, Metesto®, Testred®, Methyl-Testosterone®, 

Metandren®.     

 Histórico: é a melhor e mais antiga forma de testosterona disponível para 

administração oral. Metandren®(empresa Ciba) foi o EAA mais popular dos anos 1950 

aos anos 1990. Ainda é um EAA controverso e apesar da longa história e relativa 

segurança clínica de uso, não é mais uma droga amplamente utilizada, não sendo 

mais produzida a partir de então em vários mercados.     

 Estrutura molecular: é uma forma modificada de testosterona pela adição de um 

grupo metil no carbono-17-alfa (C-17-alfa). Apresenta meia-vida de 

aproximadamente 6-8 horas.   

 Via de administração: oral.  

 Disponibilidade no Brasil: ilícito. 

 Características principais: forma de testosterona menos anabólica e androgênica que 

as formas injetáveis; é um composto 17-alfa-alquilado, o que por sua vez a torna um 

esteroide hepatotóxico; alta atividade estrogênica; efeitos colaterais sobre a 

próstata, glândulas sebáceas da pele, cabelo e pelos do corpo, devido sua conversão 

em DHT 

3.5.21 Trembolona 

 Nome comercial: Trembolona Acetato®, Finajet®, Finaject®, Finaplix-H®, Trembolone 

Acetate®, Trenbol Depot®, Trenant®, Trembolone Enanthate®, Trembolone 200®, 

Parabolan®, Danabolan®, Trenaplex D®. 

 Histórico: sintetizada em 1963 por Velluz et al. e passou a ser comercializada para 

uso veterinário no início dos anos 70 sob o nome de Finajet® (Inglaterra) e Finaject® 

(França), que são basicamente trembolona anexada ao éster acetato. Este EAA 

também foi comercializado para uso humano com o nome de Parabolan®, que é 

trembolona anexada ao éster hexahidrobenzilcarbonato.  

 Estrutura molecular: se apresenta na forma de acetato de trembolona (meia-vida de 

aproximadamente 2 dias), enantato de trembolona (meia-vida de 4-5 dias) e 



 

 

hexahidrobenzilcarbonato de trembolona (meia-vida de 3-4 dias). O acetato de 

trembolona é uma forma modificada da nandrolona pela adição de uma dupla 

ligação carbono-9 (C-9) e carbono-11 (C-11)  e pela adição de um ácido acético no 

grupo 17-beta-hidroxil. O enantato de trembolona é uma forma modificada da 

nandrolona pela adição de uma dupla ligação carbono-9 (C-9) e carbono-11 (C-11) e 

pela adição de um éster de enantato no grupo 17-beta-hidroxil. Já o 

hexahidrobenzilcarbonato de trembolona é uma forma modificada da nandrolona 

pela adição de uma dupla ligação carbono-9 (C-9) e carbono-11 (C-11) e pela adição 

de um éster de hexahidrobenzilcarbonato no grupo 17-beta-hidroxil. 

 Via de administração: oral (farmácias de manipulação – produto extremamente caro 

e de pouca eficácia) e injetável (intramuscular).  

 Disponibilidade no Brasil: lícito e ilícito. 

 Características principais: considerado o esteroide anabolizante mais potente, pelo 

seu grande potencial anabólico e termogênico; droga muito poderosa para aumento 

da força, massa muscular e queima de gordura, sem aumento da retenção hídrica; 

não eleva os níveis de estrogênio mas aumenta a prolactina podendo causar 

ginecomastia; droga muito androgênica; efeitos colaterais como acne, queda de 

cabelo e virilização são muito comuns com essa droga; conhecida particularmente 

por ser o EAA com os piores efeitos neuropsiquiátricos, aumentando agressividade, 

ansiedade, grandes variações de humor, insônia e suores noturnos (intensa e 

agressiva atividade no sistema nervoso central, particularmente nos 

neurotransmissores dopamina e serotonina); promove a eritropoiese e aumento da 

pressão arterial; afeta negativamente e de forma mais agressiva o perfil lipídico  

(aumento do colesterol LDL e redução do colesterol HDL); um efeito colateral bem 

característico e muito relatado por usuários após sua aplicação intramuscular é a 

chamada “tosse tren”, uma tosse que pode durar de 1 a 2 minutos acompanhada de 

um gosto metálico na boca. 

 

3.6 EFEITOS COLATERAIS DECORRENTES DO USO DE ANABOLIZANTES 

 



 

 

Efeitos colaterais com o uso de esteroides androgênicos são esperados mesmo com o 

uso de dosagens fisiológicas e terapêuticas. Porém, o uso de esteroides com finalidade de 

aumento da performance e melhora da composição corporal exige quase sempre o uso de 

dosagens supra-fisiológicas, geralmente muito acima das dosagens terapêuticas. Portanto, o 

abuso de esteroides anabolizantes pode aumentar muito o risco de efeitos colaterais e o 

usuário deve estar consciente que o uso de doses elevadas dessas drogas pode acarretar 

muitos efeitos colaterais de curto e longo prazo (HALUCH, 2017). 

Tais efeitos colaterais podem ser agravados e até fatais, uma vez que muitas pessoas 

realizam associações de esteroides anabolizantes com outros tipos de substâncias, entre elas 

as mais comuns: peptídeos (GH, insulina, glucagon, IGF-1, HGH Fragment), termogênicos 

(hormônios da tireoide T3 e T4, catecolaminas e drogas simpatomiméticas, efedrina, 

clembuterol, salbutamol, ioimbina, DNP – 2,4-dinitrofenol), sensibilizadores de insulina 

(metformina), prostaglandinas, diuréticos, óleos de crescimento local (Synthol, ADE) e 

moduladores seletivos do receptor de androgênio (SARMS). 

Abaixo serão descritos alguns dos principais efeitos colaterais decorrentes do uso de 

esteroides anabolizantes:  

 

3.6.1  Endocrinológicos  

 

No sistema reprodutor masculino, o consumo de anabolizantes leva ao desequilíbrio 

hormonal com redução dos níveis de testosterona endógena, podendo provocar 

ginecomastia, atrofia testicular, hipertrofia prostática, carcinoma prostático, alterações na 

morfologia do esperma e infertilidade, alopecia. Nos homens os efeitos colaterais mais 

frequentes relatados são a ginecomastia e supressão da espermatogênese. A administração 

exógena de EAA conduz à frenação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, sendo sua 

recuperação mais longa se forem administradas altas doses e é reversível com a suspensão 

dos consumos. Esta supressão endócrina leva a sintomas de hipogonadismo 

hipogonadotrófico no homem, nomeadamente atrofia dos tubos seminíferos, diminuição da 

espermatogênese e da motilidade dos espermatozoides, disfunção erétil e diminuição da 

libido com consequente infertilidade. Por sua vez, a ginecomastia é a consequência da 

aromatização dos androgênios exógenos, isto é, quanto maiores as doses, maior a conversão 



 

 

em estradiol. Os efeitos colaterais irreversíveis no homem são a alopecia e a ginecomastia 

(em alguns casos), cujo tratamento envolve a correção cirúrgica (ROCHA et al., 2014). 

Nas mulheres, é comum, o aparecimento de caracteres secundários ao masculino 

(efeitos de virilização e masculinização) como crescimento de pelos no corpo e na face 

(hirsutismo), engrossamento da voz, hipertrofia do clitóris, atrofia mamária, masculinização 

do corpo e da face, atrofia uterina, amenorreia e irregularidade menstrual, alopecia 

androgênica. Algumas modificações como a alteração da voz, hirsutismo facial e alopecia 

androgênica podem ser irreversíveis apesar da suspensão dos consumos (LIMA; CARDOSO, 

2011). 

O aumento do peso deve-se sobretudo ao aumento da massa magra. Os EAA 

também conduzem à diminuição da tolerância à glicose e aumento da resistência à insulina. 

Disfunções na tireoide ainda não são muito evidentes, mas já são relatados redução na 

produção de triiodotironina (T3), tiroxina (T4) e tiroglobulina (TGB), e aumento na produção 

de TSH e T4 livre (ROCHA et al., 2014). 

 

3.6.2  Dermatológicos   

 

Dentre os efeitos dermatológicos observados, encontra-se a acne localizada na face, 

ombros, tronco e dorso, que ocorre em 50% dos usuários de anabolizantes, e é um forte 

indicador clínico do abuso dessas substâncias. Geralmente as formas graves de acne estão 

relacionadas com o seu consumo prolongado, uma vez que altas doses de EAA aumentam a 

função das glândulas sebáceas, a produção de sebo e oleosidade da pele (LIMA; CARDOSO, 

2011).   

Outros distúrbios como seborreia, cistos sebáceos, alopecia, estrias atróficas, 

hipertricose, hirsutismo, rosácea, foliculite, queloide, furunculose e demais infecções 

secundárias estão entre as alterações cutâneas que podem surgir em usuários de EAA 

(CÂMARA 2020).  

 

3.6.3  Hepáticos   

 

Problemas hepáticos pelo uso de esteroides anabolizantes são muito documentados 

e estão entre os efeitos colaterais mais superestimados pelo uso de esteroides, enquanto os 



 

 

problemas causados pelos esteroides no sistema cardiovascular e sistema nervoso central 

são subestimados. 

As patologias hepáticas associados ao uso prolongado e abuso de esteroides incluem 

colestase, peliose hepática, adenoma hepatocelular (tumor benigno), adenocarcinoma 

hepatocelular (tumor maligno) e angiossarcoma hepático (câncer raro do fígado, que se 

origina nos vasos sanguíneos do fígado). De todas essas doenças, a colestase é a mais 

comum (HALUCH, 2017).  

 

3.6.4  Cardiovasculares   

 

Com relação ao sistema cardiovascular os EAA podem provocar efeitos adversos 

diretos no miocárdio e vascularização, e efeitos indiretos por alteração do perfil lipídico e da 

coagulação sanguínea. 

O uso abusivo dessas drogas promove alterações eletrocardiográficas, aumento da 

pressão arterial, hipertrofia do ventrículo esquerdo, cardiomiopatias, infarto agudo do 

miocárdio e embolia. Há diversos casos descritos de enfarte do miocárdio e morte súbita  

em atletas jovens consumidores de altas doses de EAA sem antecedentes de patologia 

cardíaca e artérias coronárias normais na autópsia. (BASARIA, 2010). 

Quanto aos efeitos indiretos, há evidência cientifica que os EAA, sobretudo os orais, 

promovem alteração do metabolismo do colesterol, com diminuição do HDL e aumento do 

LDL, elevando o risco de doenças coronarianas. Alterações hematológicas também poder ser 

observadas, como mudanças do tempo de coagulação. Os EAA estimulam a eritropoiese 

através do aumento da síntese de epoetina, podendo causar policitemia e aumento do 

hematócrito, o que pode favorecer a formação de trombos e aumentar os riscos de 

ocorrência de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) (CUNHA et al., 2004). 

 

3.6.5  Hematológicos  

 

 Os androgênios estimulam a eritropoiese e aumento a disponibilidade do ferro e, 

consequentemente, aumentam os valores de eritrócitos (hemácias), hemoglobina e 

hematócrito. Assim sendo, a policitemia é um efeito adverso frequentemente encontrado 

nos usuários de esteroides anabolizantes (ROCHA et al., 2014). 



 

 

3.6.6  Musculoesqueléticos   

 

Lesões no sistema musculoesquelético também podem ser induzidas pelo uso de 

EAA, como por exemplo, o risco de ruptura de tendões. Os andrógenos aumentam a massa e 

a força do músculo esquelético, e essas adaptações musculares ocorrem mais rapidamente 

quando comparadas às adaptações nos tecidos conjuntivos. Assim sendo, os tendões podem 

não estar preparados para suportar a pressão exercida pelos músculos então mais fortes, 

fazendo com que a combinação de EAA e treinamento resistido esteja associado a um alto 

risco de lesões nos tendões (LOSCHI; IDE, 2018).  

Nos adolescentes os anabolizantes podem provocar uma maturação esquelética 

precoce com fechamento das epífises ósseas, baixa estatura e puberdade acelerada, levando 

a um crescimento dismórfico.  

Nos músculos da face (oral/facial) podem causar hipertrofia gengival e aumento da 

disfunção temporomandibular (CÂMARA, 2020). 

 

3.6.7  Renais   

 

Os rins não parecem ser afetados diretamente pelo uso de esteroides anabolizantes, 

mas indiretamente e no longo prazo o uso dessas substâncias em conjunto com a rotina de 

treinamento intensa, consumo de anti-inflamatórios não esteroides (AINES), suplementos 

alimentares, dieta hiperproteica, desidratação e abuso de outras drogas podem causar 

prejuízos a função renal, tais como: litíase renal, necrose tubular, proteinúria, 

glomeruloesclerose segmentar focal, carcinoma das células renais e tumor de Wilms. 

Inclusive, problemas hepáticos, rabdomiólise e hipertensão são condições 

patológicas que afetam os usuários de esteroides e como consequência podem 

comprometer o funcionamento dos rins (HALUCH, 2017).  

 

3.6.8  Psiquiátricos   

 

Atualmente, episódios relacionados a transtornos neuropsiquiátricos estão se 

tornando cada vez mais frequentes. Problemas emocionais como variação de humor, 



 

 

incluindo agressividade e raiva descontroláveis, estão levando os usuários de anabolizantes a 

cometerem episódios violentos como suicídios e homicídios.  

Muitos apresentam sintomas depressivos de síndrome de abstinência ao interromper 

o uso, o que pode contribuir para a dependência. A perda do ganho de massa muscular 

conquistado, a queda da libido e a perda da motivação nos treinos são efeitos que 

acontecem com o crash hormonal pós-ciclo e são efeitos agravados com a supressão da 

testosterona endógena depois da interrupção do uso de esteroides.  

É natural que esse quadro de grande desequilíbrio hormonal possa levar muitos 

usuários a estados depressivos e motive outros a continuarem o uso para se manterem 

motivados e também manterem os ganhos de massa muscular que conquistaram com os 

esteroides anabolizantes.  

O abuso de esteroides e a dependência são agravados porque muitos usuários 

apresentam vigorexia, um transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) caracterizado por uma 

insatisfação constante com o corpo, que afeta principalmente os homens, levando-os a 

prática exaustiva de exercícios físicos e uso de esteroides anabolizantes. Neste mesmo 

contexto, os usuários ainda podem experimentar ciúme patológico, quadros maníacos e 

esquizofrenóide, extrema irritabilidade, ilusões (podendo haver uma distorção de 

julgamento em relação aos sentimentos e invencibilidade), distração, confusão mental e 

esquecimentos, além de alterações da libido e suas consequências (MACHADO; RIBEIRO, 

2004). 

 

3.6.9  Imunológicos 

 

 De acordo Câmara, L. C. (2020), os EAA podem causar imunossupressão generalizada, 

redução da maturação de linfócitos B e T, redução da atividade das células Natural Killer 

(NK), infecção sistêmica devido ao compartilhamento de agulhas e seringas. 

 

3.6.10  Urológicos 

  

 O estímulo contínuo da próstata pelos androgênios pode conduzir à sua hiperplasia, 

hipertrofia e possível cancro, embora não haja evidência clara deste ultimo efeito (KERSEY et 

al., 2012). 



 

 

3.6.11  Infecciosos   

 

Por último, e não menos importante, outro ponto a destacar é o risco infeccioso que 

muitos usuários correm por compartilharem seringas e não realizarem técnicas de assepsia 

corretas ao aplicarem essas drogas. Os indivíduos que consomem EAA injetáveis podem 

apresentar abcessos nos locais da injeção e artrite séptica. Ao partilharam agulhas têm 

maior risco de infecção por Hepatites B e C, e HIV (ROCHA et al., 2014).  

 

3.7 EXAMES LABORATORIAIS: MEIO COMPLEMENTAR DE DIAGNÓSTICO EM USUÁRIOS DE 

EAA  

 

Muitos efeitos colaterais dos esteroides podem ser observados pelo usuário, tais 

como ginecomastia, acne, queda de cabelo, virilização, agressividade, etc. No entanto, muito 

dos efeitos dos esteroides androgênicos sobre o corpo humano podem ser observados 

apenas através de alguns exames, assim como o  laboratorial. Esse meio complementar de 

diagnóstico em paralelo ao acompanhamento médico pode, de maneira objetiva, comprovar 

possíveis efeitos indesejáveis do uso abusivo de EAA.  

 

3.7.1  Perfil hematológico    

 

O exame de hemograma é requerido quando se deseja diagnosticar ou controlar a 

evolução de uma doença. Um hemograma é constituído pela contagem de leucócitos 

(células brancas), eritrócitos (hemácias ou células vermelhas), hemoglobina (Hb), 

hematócrito (Ht), índices de células vermelhas e contagem de plaquetas.  

O hemograma costuma estar alterado em usuários de esteroides e algumas dessas 

alterações podem indicar certo grau de risco para o usuário, principalmente no longo prazo.  

Como já sabemos, esteroides androgênicos estimulam a eritropoiese, que é o 

aumento da produção de células vermelhas pela medula óssea. Em alguns usuários 

observam-se aumentos significativos na contagem de hemácias, na hemoglobina e no 

hematócrito. Leucócitos e plaquetas não parecem ter alterações consistentes em usuários 

de esteroides anabolizantes, embora pelo menos um estudo mostrou aumento nas 

concentrações de plaquetas (HALUCH, 2017).  



 

 

Alterações importantes da função hepática podem contribuir para alteração do 

coagulograma (que também deve ser solicitado), promovendo aumento de risco de eventos 

hemorrágicos ou trombóticos diversos (CÂMARA, 2020). 

 

3.7.2 Perfil bioquímico    

 

No perfil lipídico os esteroides anabolizantes tendem a elevar os níveis de colesterol 

LDL e reduzir os níveis de colesterol HDL. 

Em relação ao hepatograma, as transaminases aspartato aminotransferase 

(AST/TGO) e alanina aminotransferase (ALT/TGP) sãs as que mais sofrem elevações com o 

uso de esteroides. Uma ressalva que deve ser feita é que já está bem estabelecido que a 

prática de exercício físico resistido de alta intensidade também pode aumentar as 

concentrações séricas destas transaminases, e geralmente os protocolos experimentais 

propostos para estas análises associam doses excessivas de EAA com exercício físico intenso. 

Desta forma, os níveis séricos elevados das transaminases podem ser decorrentes dos 

efeitos lesivos provocados pelo exercício e não em razão de danos hepáticos. É sugerido 

nestes casos que seja realizada também a dosagem de outras duas enzimas: a gama-

glutamiltranspeptidase (GGT) para diagnóstico específico de lesão hepática, e a creatina-

quinase (CK) para diagnóstico exclusivo de lesão muscular. O uso de esteroides 

anabolizantes também pode conduzir uma elevação transitória da fosfatase alcalina (FA) e 

da desidrogenase láctica (DHL)  (CUNHA et al., 2004). 

Em situações de exercício físico intenso, como nas atividades de campo militares, 

particularmente executado por indivíduos não treinados, desidratados, em ambiente com 

condições extremas de calor e umidade, associados ao consumo de drogas ou anabolizantes, 

pode advir a rabdomiólise, melhor diagnosticado por meio de exames laboratoriais através 

da elevação de enzimas musculares séricas, como a creatinofosfoquinase (CPK), além de 

TGO, TGP, DHL e a presença de mioglobina na análise de urina  (ALENCAR, 2020). 

Para avaliar a função renal é válido analisar os exames de ureia, creatinina e ácido 

úrico, que são compostos nitrogenados não proteicos formados a partir do catabolismo das 

proteínas e dos ácidos nucleicos. Esses compostos são excretados pelos rins após a filtração 

glomerular e as medidas das concentrações plasmáticas desses compostos são utilizadas 

como indicadores de função renal e de outras condições. Em muitas vezes a creatinina pode 



 

 

estar elevada devido à sobrecarga da massa muscular e aumento do catabolismo celular 

(ROCHA et al., 2014). 

A dosagem de eletrólitos, como por exemplo, sódio, potássio, entre outros, por vezes 

também se faz necessária, uma vez que muitos usuários associam o uso dos EAA aos 

diuréticos, para reduzir o efeito de retenção hídrica da aromatização da testosterona. Tal 

ação promove perigoso desequilíbrio eletrolítico e graves alterações no ionograma desse 

usuário podem ser observadas.  

 

3.7.3  Perfil hormonal    

 

Além das alterações hematológicas e bioquímicas supracitadas, os EAA podem 

promover outras alterações importantes em outros sistemas e órgãos. Algumas dessas 

alterações estão relacionadas aos efeitos dos esteroides no eixo hipotálamo-hipófise-

testicular (eixo HPT) nos homens, inibindo a secreção de gonadotrofinas (LH e FSH) pela 

hipófise e também suprimindo a produção endógena de testosterona pelos testículos. Os 

níveis de estradiol (E2) e prolactina também podem sofrer alterações muito significativas 

com o uso de alguns esteroides androgênicos (HALUCH, 2017). 

Incluindo testosterona livre e total, SHBG, LH, FSH, estradiol, prolactina, DHEA, DHEA-

S, entre outros, independentemente da fase da utilização do esteroide anabolizante, espera-

se um perfil hormonal potencialmente alterado (CÂMARA, 2020). 

Alguns estudos também mostram que esteroides anabolizantes em doses supra-

fisiológicas podem afetar a função tireóidea, sendo que o efeito mais pronunciado em 

humanos é sobre a diminuição da globulina ligadora de tiroxina (TBG), com consequente 

redução sérica nas concentrações totais de T3 e T4. Também foram observadas elevações do 

TSH, mas sem alterações nas frações livres dos hormônios T3 e T4.  

Os esteroides anabolizantes parecem não afetar as concentrações séricas de cortisol, 

mas pelo menos um estudo mostrou redução nas concentrações de ACTH. Sobre as 

concentrações de IGF-1 (insulin-like growth factor-1) os efeitos parecem ser ambíguos, 

podendo mostrar aumento ou redução nas concentrações séricas desse hormônio. O uso de 

GH eleva significativamente os níveis de IGF-1.  

Os exames de PSA livre e total (antígeno prostático específico) também são válidos já 

que os EAA podem provocar alterações prostáticas. Estes exames podem ser úteis para 



 

 

complementar um diagnóstico de câncer de próstata ou condições benignas (não 

cancerosas), como a hiperplasia benigna da próstata (HBP) (HALUCH, 2017). 

 

3.8 O CULTO AO CORPO E A SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

Para compreender o consumo de anabolizantes faz-se necessário compreender o 

crescente culto ao corpo na sociedade de consumo contemporânea. Os padrões de beleza, 

os significados associados aos músculos ou ao corpo obeso transformam-se ao longo do 

tempo e refletem os valores centrais de cada contexto cultural. Nas sociedades tradicionais, 

as marcas sociais no corpo indicavam o pertencimento do nativo a determinada etnia e sua 

inserção no espaço social. O fato novo, contudo, é a amplitude do fenômeno de valorização 

do invólucro corporal e o reforço dos critérios estéticos e éticos de controle aplicados aos 

corpos na contemporaneidade (IRIART et al., 2009).  

Na sociedade contemporânea marcada por valores como o consumismo, o 

individualismo, a busca do sucesso e o acúmulo de bens materiais, o corpo tornou-se 

também objeto de consumo. A enorme valorização da aparência corporal inscreve-se num 

processo em que o corpo físico assume um papel fundamental na exteriorização da 

subjetividade e na construção de identidades. Esse processo foi potencializado pela mídia e 

Internet, através das redes sociais e diversas plataformas de vídeos, que adquiriu enorme 

poder de influência sobre as pessoas na contemporaneidade, passando a ocupar um papel 

importante na disseminação de valores e padrões estéticos (GOLDENBERG, 2006). 

Somos afetados pela difusão de informações de que é necessário procurar e 

encontrar as melhores soluções para todos os males do corpo, vendidas facilmente nas 

farmácias e drogarias, no mercado ilícito ou parceladas em infinitas prestações de uma 

cirurgia estética. No dia-a-dia, os discursos e debates sobre saúde e estética parecem 

indissociáveis e convergem para o mesmo imperativo: o cuidado com o corpo e o 

atingimento das metas estéticas no menor espaço de tempo possível. Tal situação vem se 

tornando demasiada, uma obrigação diária que afeta negativamente o psicológico daqueles 

que não conseguem realizá-los (DANTAS, 2011). 

Outro ponto a ser considerado é que a cultura ocidental, nas últimas décadas, passou 

a associar volume da musculatura com masculinidade, o que pode explicar parcialmente o 

aumento da incidência de usuários de anabolizantes.  



 

 

É notório o quanto o conceito de boa forma e estética é confundido com o significado 

de saúde. Ambos os conceitos referem-se às condições do corpo, mas os primeiros conferem 

uma certificação de pertencimento e inclusão. A boa forma e a estética estão ligadas a 

capacidade e qualidade do corpo em produzirem prazeres que serão capazes de usufruir. 

Nem sempre um corpo em forma e bonito esteticamente será sinônimo de um corpo 

saudável (DANTAS, 2011). 

O público militar, por representar uma parcela da população civil, pode também 

estar mais susceptível à exposição e ao uso dos esteroides anabólicos, pois alguns cursos 

militares podem exigir um preparo físico excepcional. A busca por estratégias capazes de 

melhorar o desempenho no treinamento físico militar e no esporte é um dos principais 

interesses dos militares. Nesse contexto, existem os suplementos alimentares, os 

anabolizantes e outros recursos ergogênicos (ALENCAR, 2020). 

 

3.9 O TREINAMENTO FÍSICO MILITAR 

 

A necessidade de treinamento físico nas Forças Armadas é inquestionável. Sendo o 

homem, segundo a doutrina, o elemento fundamental da ação, é imprescindível darmos 

especial atenção a sua saúde e condição física.  

O serviço militar está repleto de peculiaridades que influenciam de forma significativa 

na preocupação com o corpo, a força, a resistência e outros aspectos relacionados. Quando 

ingressam nas Forças Armadas os militares devem apresentar preparo físico de qualidade, 

além do conhecimento profissional, do preparo mental e de outros valores e capacidades 

que são esperados de um militar no geral (PONTES; ZARANZA, 2020).  

Não se pretende questionar a importância do treinamento físico militar uma vez que 

a prática de atividades físicas regulares sistematizadas e direcionadas é fundamental para a 

melhor formação do combatente, visando prepará-lo para melhor desenvolver suas 

atividades específicas a qual é submetido durante a vida militar  (OLIVEIRA, 2019).  

Conforme o Manual de Campanha EB20-MC-10.350 - Treinamento Físico Militar, em 

sua 4ª edição e atualizado em 2015, são objetivos do Treinamento Físico Militar (TFM): 

desenvolver, manter ou recuperar a aptidão física necessária para o desempenho das 

funções militares; contribuir para a manutenção da saúde do militar; cooperar para o 

desenvolvimento de atributos da área afetiva; contribuir para o desenvolvimento do 



 

 

desporto no Exército Brasileiro. São padronizados os diferentes tipos de atividades físicas 

constantes do TFM, a saber: treinamento cardiopulmonar, neuromuscular e utilitário. 

O treinamento cardiopulmonar é o conjunto de atividades físicas planejadas, 

estruturadas, repetitivas e controladas, que tem por objetivo o desenvolvimento e a 

manutenção da aptidão cardiopulmonar. No TFM são utilizados os seguintes métodos de 

treinamento: corrida contínua/caminhada, corrida variada, treinamento intervalado aeróbio 

e natação.  

O treinamento neuromuscular é uma atividade física de intensidade variada, 

realizada por meio de exercícios localizados, que buscam desenvolver a força e a resistência 

muscular. No TFM são utilizados os métodos de ginástica básica, treinamento em circuito e 

musculação. Tem por finalidade melhorar o desempenho nas atividades de combate, nas 

atividades recreativas e no desporto; prevenir lesões, pois a musculatura fortalecida suporta 

maior carga e permite melhor postura para as atividades diárias; melhorar a composição 

corporal pelo aumento da massa muscular e diminuição da gordura corporal; diminuir a 

perda da saúde osteomuscular com a idade, prevenindo a degeneração neuromuscular e 

minimizando a redução da densidade mineral óssea, diminuindo o risco de fraturas por 

quedas; aumentar a força e resistência muscular; e diminuir o risco de doenças coronarianas 

e metabólicas. 

O treinamento utilitário caracteriza-se por atividades físicas que auxiliam no 

aprimoramento e na manutenção da eficiência dos sistemas cardiopulmonar e 

neuromuscular, além de desenvolver atributos da área afetiva necessários ao militar. Os 

métodos de treinamento considerados utilitários são: pista de pentatlo militar (PPM), 

ginástica com toros e circuito operacional. O treinamento utilitário tem sua aplicação 

prevista para as organizações militares operativas (BRASIL, 2015).  

A exigência requerida ao militar a fim de alcançar altos índices de conhecimento 

profissional, preparo físico e mental, vontade de lutar, abnegação, sentimento de grupo, 

crença na profissão e paixão pelo que faz, são processos que sustentam a disciplina militar 

necessária para desempenhar as atividades laborais desses indivíduos. O militar deve estar 

preparado para diversas missões para a defesa da pátria, garantia da lei e da ordem, missões 

de paz no exterior, apoio à população em calamidades públicas, entre outras, e por isso, a 

formação militar deve ser pautada num rigoroso processo disciplinar sistemático. Isto tudo 

acaba contribuindo para que o militar faça uso de recursos que proporcionem a melhoria no 



 

 

desempenho físico sem se importar com o que poderá acontecer com sua saúde no futuro, 

tendo em vista que a maior preocupação é com o sucesso da missão (OLIVEIRA, 2019).  

No campo militar em geral, percebe-se uma tendência pela busca de meios que 

sejam capazes de aumentar a eficiência do corpo humano. Conforme diz Stephen Thorne 

(2018), “uma corrida armamentista global está fervendo, só que esta não envolve robôs, 

armas nucleares, feixes de laser ou outros dispositivos futuristas”. O que os militares estão 

fazendo globalmente é testar suplementos estimulantes, além de outras substâncias, entre 

elas os esteroides anabolizantes, que são aplicadas com o objetivo de gerar acréscimo de 

desempenho.  

Os testes em curso visam aumentar a força de trabalho dos militares, tornando-os 

mais rápidos, mais fortes e eficientes. Ao mesmo tempo, existe uma preocupação com os 

efeitos colaterais negativos, já citados em tópico anterior, que podem advir do consumo 

abusivo de esteroides anabolizantes, estimulantes e outras substâncias (THORNE, 2018). 

Os efeitos negativos dos anabolizantes despertam a atenção das autoridades 

públicas. Diversos problemas de saúde podem aparecer, como decorrência direta da 

administração de anabolizantes, especialmente no contexto militar, em que predominam 

atividades extenuantes.  

O esforço físico intenso pode aperfeiçoar o desempenho e a saúde. Entretanto, o 

estresse acumulado impacta diferentes sistemas orgânicos. Desordens de origem 

metabólica, imunológica, neurológica, endócrina, cardiovascular, musculoesquelética e renal 

podem acometer atletas amadores, profissionais ou de recreação, inclusive militares.  

O treinamento físico militar regular é crucial para a manutenção da higidez física e faz 

parte do cotidiano da tropa, no entanto, quando executado de forma extenuante, através de 

exercícios de força muscular e de resistência de força, ou quando os fatores de riscos são 

negligenciados, pode provocar transtornos como a rabdomiólise por esforço físico.  

A rabdomiólise pode ser definida como a destruição ou desintegração do músculo 

esquelético estriado, consistindo em uma síndrome caracterizada pela degradação e necrose 

do músculo, cuja causa mais comum é o estresse muscular excessivo induzido por trauma, 

atividade física, infecções, toxinas, substâncias químicas ou doenças associadas, resultando 

no vazamento de componentes musculares intracelulares para a circulação e para o fluido 

extracelular. É, dessa forma, uma condição patológica complexa que culmina na dissolução 

rápida do músculo esquelético danificado em resposta a elevado nível de estresse 



 

 

extrínseco. O risco mais letal consiste na possibilidade desse quadro evoluir à falência renal 

grave  (MAGALHÃES et al., 2018).  

Porém, tão importante quanto o exercício como causa primária da rabdomiólise, são 

as causas secundárias que, associadas ao exercício, possuem grande potencial de 

desenvolvimento e agravamento da síndrome. As mais comuns envolvem o uso de 

substâncias como drogas (lícitas ou ilícitas), esteroides anabolizantes, diuréticos, 

estimulantes do sistema nervoso central; ingestão alcoólica; fatores estressantes externos, 

como a temperatura e umidade do ambiente; e até fatores de predisposição genética, como 

condições patológicas.  

Diante do exposto, é evidente que o uso irregular e abusivo de substâncias 

anabolizantes e outros recursos ergogênicos no contexto anaeróbico, em atividades e 

exercícios militares é bastante nocivo para a saúde e bem-estar do militar.  

 

3.10 MECANISMOS PARA DETECTAR O ABUSO E A DEPENDÊNCIA DOS ANABOLIZANTES 

PELOS MILITARES 

 

O diagnóstico do consumo de esteroides anabólico androgênicos nem sempre é fácil 

exigindo uma suspeição clínica. É importante que tanto nos exames admissionais quanto nos 

periódicos, o médico da Organização Militar (OM) e os demais profissionais do serviço de 

saúde estejam atentos aos sinais de alarme, que podem indiciar a utilização de esteroides 

anabolizantes pelo militar. Aproveitar, de forma oportunista, as consultas de vigilância para 

explorar cautelosamente a lista completa de medicação, produtos de venda livre e 

suplementos nutricionais que os militares possam estar a tomar e, por fim, educá-los sobre 

os riscos envolvidos realçando a importância de uma boa nutrição e práticas de exercício 

físico sensatas como forma de vida saudável.  

Nos militares que apresentam sintomas e características clínicas suspeitas, a 

anamnese deve incluir algumas questões sobre o abuso de EAA. O diagnóstico precoce 

aumenta a probabilidade do militar receber um tratamento adequado e de recuperação dos 

efeitos adversos.  

Para outros desenhos de estudos, como relatos de caso e séries de caso, de uso 

abusivo sem prescrição médica, é importante que se tenha conhecimento sobre o assunto 

em questão para fazer determinadas perguntas para que uma hipótese possa ser melhor 



 

 

pensada. Entre elas  temos (Quadro 1): 

 

Perguntas Motivo da Pergunta 

Quem era o militar e como era seu estilo de 

vida previamente ao uso dos EAA? 

O histórico pessoal e familiar do militar 

permite o melhor entendimento dos motivos 

que o fizeram fazer uso dessas substâncias. 

Qual(ais) droga(s) utilizada(s) pelo militar? É importante o conhecimento da(s) droga(s) 

utilizada(s) pelo militar para melhor 

entendimento dos efeitos colaterais e 

consequentes condutas médicas de 

tratamento.  

O EAA era a única droga utilizada pelo 

militar? Foi feito algum exame toxicológico 

no militar? 

Na maioria dos casos usuários de EAA fazem 

usos de outras drogas associadas. Ter 

conhecimento desses outros recursos 

ergogênicos utilizados pelo militar é 

importante para melhor se avaliar a 

potencialização dos efeitos colaterais e 

tratamento adequado. Em contrapartida 

caso o militar esteja utilizando outras 

substâncias além dos EAA, é mais difícil a 

compreensão do que exatamente causou 

o(s) efeito(s) adverso(s) observado(s). Os 

exames toxicológicos poderiam identificar 

contaminações por metais pesados e drogas 

ilícitas que potencialmente estariam 

atreladas ao desfecho ou efeito observado. 

Quando o militar começou a fazer uso dos 

EAA? 

É importante saber a idade de início do 

consumo e duração do uso indiscriminado 

dessas drogas. Muitos militares podem estar 

utilizando os EAA em doses altas e de forma 

continuada por muitos anos seguidos, o que 



 

 

na prática seria mais difícil fazer com que 

interrompessem a sua utilização de 

imediato. Além disso, reverter os efeitos 

colaterais dessas drogas em usuários 

recentes é muito mais fácil do que em 

usuários antigos.   

Qual a dosagem de EAA utilizada pelo militar 

por semana?  

Doses exageradas de EAA geram certamente 

mais efeitos colaterais. Saber a dosagem da 

substância em miligramas por semana é de 

extrema importância para melhor 

entendimento do caso e melhor conduta 

médica de tratamento.  

Qual a origem do EAA utilizado pelo militar? 

Adquirido por meio lícito ou ilícito?  

Além dos efeitos colaterais devido ao uso 

indiscriminado e duradouro, pode ser 

observado o efeito indesejado por algum 

contaminante (muito comum em usuários 

que utilizam os EAA provenientes do 

mercado ilícito, denominado underground). 

QUADRO 1 – Perguntas e motivos que podem ser utilizados em protocolo médico para 

usuários de EAA. 

 

Na maioria das vezes, a princípio o militar usuário de EAA não irá confirmar o uso 

dessas substâncias, seja por vergonha, ou até mesmo, por medo de um enquadramento 

disciplinar militar. Dessa forma, o médico e os demais profissionais de saúde da OM devem 

estar atentos a possíveis indicadores do abuso dessas drogas pelos militares, como os 

citados no Quadro 2, a seguir:  

 

Origem/Causas Efeitos/Consequências 

Musculoesqueléticos  Aumento rápido e significativo da massa 

magra (aproximadamente cerca de 10 

quilogramas em 2-3 meses) com 



 

 

desproporção muscular corporal, sobretudo 

a nível cervical, torácico e umeral com 

tendinopatias inexplicadas. 

Endocrinológicos  Sinais e sintomas de feminização em homens 

(ginecomastia, atrofia testicular, alteração da 

libido) e virilização em mulheres (aumento 

do clitóris, amenorreia, hirsutismo, alteração 

da voz, atrofia do tecido mamário).  

Dermatológicos Acne severo, sobretudo no dorso, ombros e 

parede torácica anterior; estrias, sobretudo 

nos músculos bicípites, peitoral e ainda 

dorso e coxas, alopecia androgênica e 

reações no local de injeção (edema, eritema, 

dor, abcessos).  

Cardiovasculares Aumento inexplicado da pressão arterial, 

miocardiopatia, enfarte do miocárdio ou 

arritmia sobretudo num adolescente ou 

jovem adulto previamente saudável.  

Psiquiátricas Aumento da agressividade; comportamento 

depressivo, violento ou insônia; episódios e 

relatos de tentativas de suicídio.  

Analíticas Aumento das enzimas hepáticas (mais 

pronunciada com as formas orais de EAA); 

creatinina geralmente elevada devido à 

sobrecarga da massa muscular e aumento do 

catabolismo celular; alteração do perfil 

lipídico (aumento dos níveis de colesterol 

LDL e baixos níveis de colesterol HDL); 

elevação da hemoglobina e hematócrito.  

Alterações em exames hormonais como se 

vê no doseamento plasmático de 



 

 

testosterona; SHBG, estradiol (E2), 

prolactina, LH e FSH; IGF-1 (pode estar 

aumentado se houver abuso de GH); TSH e 

T4 livre; PSA livre e total nos homens com 

mais de 45 anos (geralmente aumentada 

devido à hipertrofia prostática).  

Outros exames complementares podem ser 

úteis para este entendimento: ionograma; 

dosagem de glicose, creatinofosfoquinase 

(CPK) e desidrogenase láctica (DHL); exame 

de urina (EAS) e pesquisa de drogas na urina.  

Exames de imagem Também podem entrar no escopo de 

avaliação, diagnóstico e acompanhamentos 

de usuários de EAA, como por exemplo, 

cardiológicos (ecocardiograma, teste 

ergométrico, mapa/holter); ultrassonografia 

de abdome total, incluindo rins e vias 

urinárias; ultrassonografia da próstata por 

via abdominal (em homens acima de 40 

anos); ultrassonografia da tireoide; 

ultrassonografia de testículos; tomografia 

computadorizada e ressonância nuclear 

magnética (podem ser pensados quando a 

avaliação clínica, laboratorial ou exames 

mais simples apresentarem alterações). 

Aumento das medicações e/ou suplementos 

nutricionais 

A literatura cientifica reporta que um usuário 

de esteroides anabolizantes na maioria das 

vezes associa essa substância a outras 

classes de medicamentos e/ou suplementos 

nutricionais, como por exemplo: diuréticos; 

citrato de clomifeno e citrato de tamoxifeno; 



 

 

anastrozol, letrozol e exemestano; 

clembuterol; T3 e T4; insulina; gonadotrofina 

coriônica (hCG); metformina; finasterida; 

peptídeos (GH – hormônio do crescimento, 

IGF1-LR3, HGH-Fragment 176-191, 

Ipamorelin, GHRP-2, GHRP-6, CJC-1295, TB-

500, Melanotan, Adipotide FTTP), SARMS 

(Ostarine, Ligandrol, Andarine, MK-677, 

Enobosarm); estimulantes do sistema 

nervoso central (cafeína, efedrina, 

anfetaminas); ioimbina; Tribulus terrestris; 

glicerol; aminoácidos de cadeia ramificada 

(BCAA); arginina; creatina; entre outros.  

QUADRO 2 – Estudo de origem/causas e efeitos/consequências do uso abusivo de EAA. 

 

3.11 MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS PARA REDUZIR O USO INDISCRIMINADO DE 

ESTEROIDES ANABOLIZANTES ENTRE OS MILITARES 

 

O uso de esteroides anabólico androgênicos e outros recursos ergogênicos é uma 

epidemia silenciosa que deve ser combatida em todas as esferas da sociedade, inclusive na 

esfera militar.  

No Brasil, vários casos de danos à saúde causados pelo consumo abusivo de 

anabolizantes têm sido relatados mas pouco é feito para prevenção do uso dessas 

substâncias, principalmente entre os jovens.  

Como medidas que poderiam ser aplicadas no âmbito militar sugere-se que nas 

escolas de formação militar, nos cursos operacionais e nas Organizações Militares sejam 

realizadas instruções e campanhas de prevenção voltadas aos militares e centradas, de um 

lado, na visão crítica e na desconstrução dos valores associados ao corpo na sociedade de 

consumo, e de outro, na veiculação de informação de qualidade sobre os riscos à saúde no 

consumo indiscriminado de anabolizantes. 

Ações educativas também poderiam ser realizadas em conjunto pelas três Forças 

Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), através de cursos presenciais ou à distância 



 

 

(EAD), ministradas por integrantes do Serviço de Saúde e educadores físicos, abordando o 

tema com uma linguagem clara e acessível, utilizando recursos áudio visuais, resultados de 

estudos científicos e relatos de caso. Essa estratégia possivelmente teria um impacto 

positivo e seria utilizada para minimizar a exposição dos militares aos riscos do abuso dessas 

substâncias (ALENCAR, 2020). 

É importante salientar que, em geral, as pessoas podem evoluir seu condicionamento 

físico basicamente com treinamento e alimentação, mesmo não possuindo um potencial 

genético fora do comum. Se o militar não consegue aumentar seu volume muscular com 

dieta, treino e descanso, e acha que isso é uma desculpa para usar hormônios anabólicos, 

não vai adiantar usar esteroides anabolizantes, pelo simples fato que o ganho de massa 

muscular está diretamente relacionado às adaptações metabólicas e hormonais. Isso 

significa uma resposta mais eficiente aos hormônios anabólicos (principalmente 

testosterona) conforme o militar evolui. Mais massa muscular, melhor resposta hormonal 

anabólica, maior adaptação, maior otimização metabólica. Se o militar não evolui assim 

naturalmente e acha que já fez de tudo, então isso significa que seu corpo não responde 

bem aos próprios hormônios anabólicos (testosterona) e se seus receptores não respondem 

bem a sua própria testosterona, então não poderá responder bem a nenhum esteroide 

androgênico, já que os receptores são os mesmos.  

Seguindo essa linha de raciocínio o que se vê na prática é que uma grande 

quantidade de pessoas que praticam atividades físicas intensas e iniciam o uso de esteroides 

anabolizantes sem prescrição médica, fazem isso de forma muito precipitada e equivocada, 

achando que já estão no seu limite natural de ganho de massa muscular, ou, que podem 

manter os resultados conquistados pelo uso de esteroides.  

O militar é livre para fazer suas escolhas, mas deve ter consciência das consequências 

e os riscos provocados à sua saúde por essas escolhas. E quando se trata do uso 

indiscriminado de esteroides anabolizantes, na grande maioria das vezes, o usuário em 

algum momento conclui que não valeu a pena, infelizmente por uma decisão precipitada e 

equivocada.  

Paralelo às campanhas de prevenção e demais ações educativas propostas o médico 

da Organização Militar (OM), responsável por avaliar as condições de saúde da tropa, ao 

realizar uma anamnese completa do militar nas inspeções de saúde previstas ao longo de 

sua carreira na caserna, deve ficar atento aos sinais do uso abusivo dos esteroides 



 

 

anabolizantes e outras drogas (lícitas e ilícitas). Ao suspeitar do uso irregular dessas 

substâncias pelo militar torna-se válido o trabalho em conjunto com outras especialidades 

médicas e profissionais de saúde. Exames de imagem e laboratoriais devem ser solicitados 

para melhor interpretação de um diagnóstico e correta conduta médica de tratamento.  

A informação pode ser uma potente arma para evitar o início do uso de 

anabolizantes por militares, tendo em vista a complexidade em manejar os dependentes 

dessas substâncias, que necessitam de intervenção multiprofissional para minimizar os 

graves danos ao seu organismo (ALENCAR, 2020). 

Como medida extrema, sugere-se o enquadramento do uso indiscriminado dos EAA, 

sem acompanhamento e prescrição médica, como transgressão disciplinar nos regulamentos 

das Forças Armadas, tendo em vista a grande quantidade de consequências danosas 

provocadas ao organismo dos militares quando utilizados de forma abusiva, bem como a 

síndrome de abstinência que se assemelha a outras drogas ilícitas condenadas nas 

instituições militares. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho buscamos conduzir uma reflexão sobre o processo de uso de 

anabolizantes interligado à construção social da masculinidade, levando em conta as rotinas 

provenientes do campo militar, complementando-as, porém, com as motivações e 

caracterizações dos padrões de uso de EAA, desde a perspectiva dos usuários. Neste sentido, 

a ideia foi ampliar o conhecimento sobre as reações e efeitos destas substâncias no corpo e 

no psicológico das pessoas que as utilizam, fazendo, portanto, aumentar o escopo de 

trabalhos científicos que servirão em um futuro próximo para novas pesquisas. Desse modo, 

a maior contribuição deste trabalho, foi de fato contribuir, em consonância com os trabalhos 

de outros autores, a manutenção da saúde e higidez de nossas tropas. 

Com base nos resultados apontados pela presente pesquisa foi possível concluir que 

inúmeros efeitos colaterais podem ser causados pelo uso não terapêutico, indiscriminado e 

abusivo dos esteroides anabólico androgênicos. Ressalta-se, ainda que, os efeitos adversos 

podem afetar diversos órgãos e sistemas do corpo humano.  

A revisão de literatura permitiu concluir que no Brasil ainda são escassos os estudos 

epidemiológicos sobre o uso de anabolizantes, além da deficiência nos meios de detecção e 



 

 

controle por parte dos órgãos de fiscalização. No entanto, é crescente o número de usuários 

de esteroides anabolizantes em toda a esfera da sociedade, não sendo diferente no público 

militar, e por isso, faz-se necessário o incentivo à pesquisa e divulgação do tema.  

No tocante às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, aumentando a compreensão 

sobre os riscos do uso indiscriminado de EAA durante a prática do treinamento físico militar. 

É notório a necessidade de estabelecer meios de conscientização dentro dos 

ambientes militares, seja para ministrar cursos ou palestras referentes ao uso de EAA. Como 

medida extrema, pode ser necessária a aplicação de sanções capazes de punir aqueles que 

persistem em utilizar essas substâncias sem acompanhamento e prescrição médica. 
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