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USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES NO ESPORTE:

1. Medidas de Prevenção e Educação Estabelecidas 
2. Regulamentação e Fiscalização por entidades específicas 
3. Políticas de punição convencionadas 









CRESCENTE APELO SOCIAL, CULTURAL E DA MÍDIA
POR UM CORPO PERFEITO INDUZINDO AO USO 
DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES E SIMILARES



PERFORMANCE FÍSICA E SHAPE 
associada ao sucesso pessoal e profissional



ESTEROIDES ANABÓLICO-
ANDROGÊNICOS

Derivados sintéticos da 
testosterona desenvolvidos para:

• maximizar seus efeitos 
anabolizantes (estimulantes da 
síntese proteica)

• minimizar seus efeitos androgênicos 
(desenvolvimento de características 
sexuais secundárias masculinas) 



๏ Grandes e imprevisíveis riscos à saúde do usuário;

๏ Origem das drogas muitas vezes clandestina e adulterada;

๏ Uso de doses extremamente altas em combinações com várias drogas;

๏ Porta de entrada para o uso de outras drogas;

๏ Ausência de medidas de prevenção, de educação, de regulamentação, 
de fiscalização e de punição; 

๏ Ausência de programas de tratamento e reabilitação de usuários; 

๏ Ausência de dados estatísticos reais de uso.



ESTIMATIVA DE USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES

Homens - 6,4%

Mulheres - 1,6%

População em geral - 3,3%



NO BRASIL SERIAM 6,877 MILHÕES DE USUÁRIOS

São dados alarmantes mas, com certeza, subestimados pois não 
existem registros, estatísticas e controle de comércio (origem 
clandestina, prescrição não científica e não ética).



ESTIMATIVA DE USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES

• Esporte recreacional - 18,4%

• Atletas - 13,4%

• Prisioneiros - 12,4%

• Usuários de drogas - 8%

• Ensino médio - 2,3%



Uso de EA em 6.000 meninos adolescentes (ensino médio privado EU)
• 12,6% entre os meninos que se consideravam muito abaixo do peso (odds ra9o ajustado = 6,9)
• 11,9% para os meninos que se consideravam muito acima do peso
• 3,8% para os meninos que consideravam o peso certo

J Adolesc Health. 2016 Apr; 58(4): 397–402.



EPIDEMIOLOGIA ??????????
Usado em:

• todas as idades

• ambos os sexos

• todos os esportes

• todas as categorias

• profissional

• amador

• colegial 



EPIDEMIOLOGIA ???????????

+ de 80% de origem clandestina:

• origem questionável

• qualidade adulterada

• quantidade adulterada



EPIDEMIOLOGIA ??????????

• Uso concomitante de outras drogas 
(cocaína, álcool, cigarro, maconha...)

• Origem veterinária

• Doses suprafarmacológicas e progressivas 
(10 a + de 100 vezes a dose terapêutica)

• Associação de fármacos em “pirâmide”: 
combinação e alternância de drogas

• Drogas contra-reguladoras de efeitos
colaterais



Underground Steroid Handbook
• Manual com “dados 

farmacológicos”, doses, 
efeitos, possíveis efeitos 
colaterais, custos, “conselhos”

“Quanto mais você usar, mais 
você vai crescer (se comer e 
treinar direito)”



Underground Steroid Handbook

“A dose varia de pessoa para pessoa, o muito para um 
pode ser pouco para outro”

“A dose vai ser determinada pela sua saúde, nenhum 
doutor, pesquisador, nem ninguém podem 
determinar a dose ótima para sua melhor 
performance atlética”



Underground Steroid Handbook
“A maioria das histórias que você vai escutar sobre anabolizantes são mentira. Eles 

podem ter efeitos colaterais sim, mas praticamente todos são temporários”

“A maioria dos que usam anabolizantes e têm seus exames alterados não se sentem 
doentes, não morrem, e esses resultados voltam ao normal após cessar a droga”

“O menos tóxico para o seu fígado é o menos efetivo”

“ O Anadrol causa problemas de icterícia, mas se você tolera bem grandes quantidades de álcool, provavelmente você pode tolerar bem o Anadrol”



suplementos x esteroides anabolizantes 
x álcool x drogas x doping



USO MÉDICO

• Osteoporose ???

• Certas anemias ???

• Déficit de crescimento ???

• Anabolismo em doenças de consumo ?

• Hipogonadismo

USO NÃO MÉDICO

• Desenvolvimento de força 

e massa muscular



efe#vidade
prá#ca

efeitos
colaterais

usuários

comunidade
cien3fica



OS EFEITOS COLATERAIS DO USO DE ESTEROIDES 
ANABOLIZANTES 
PODEM SER IMPREVISÍVEIS, MÚLTIPLOS, GRAVES E 
FATAIS!



Endocrine Reviews, June 2014, 35(3):341–375



• Dependência
• Tolerância
• Agressividade, raiva, ins5nto assassino, 

abuso sexual...
• Comportamentos de risco
• Irritabilidade
• Ansiedade
• Alteração da memória
• Psicoses:euforia, hipomania, delírios, 

paranóia, depressão, risco de suicídio
• Síndrome de abs5nência
• Alterações EEG semelhantes às

observadas com o abuso de 
anfetaminas

Rev Endocr Metab Disord. 2015;16(3):199-211Current 
Neuropharmacology, 2015, 13, 122-131
Front Neurosci. 2015, 26;9:295

EFEITOS COLATERAIS PSIQUIÁTRICOS



Current Neuropharmacology, 2015, 13, 132-145

Os esteroides podem causar apoptose (morte) de neurônios



• Esta investigação sistemática em
grande escala do uso de EA na
estrutura cerebral mostra
correlações negativas entre o 
uso de EA e o volume cerebral e 
a espessura cortical. Embora os
resultados sejam correlacionais, 
eles podem servir para levantar
preocupações sobre as 
consequências a longo prazo do 
uso de AAS nas características
estruturais do cérebro.

Biol Psychiatry. 2016 Jun 30. pii: S0006-3223(16)32529-
X

Os esteroides podem 
atrofiar o cérebro



ATÉ 57,1% DOS USUÁRIOS DE ESTEROIDES 
ANABOLIZANTES PODEM DESENVOLVER ALGUM GRAU DE 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA DROGA, DIFICULTANDO A 
SUSPENSÃO DO USO.

Am J Addict 2014;23(4):371-377



Rev Endocr Metab Disord. 2015;16(3):199-211
Med Hypotheses. 2016;93:150-3
Liver Int 2011; 31: 348-353

• Aumento das enzimas 
hepáticas

• Esteatose tóxica
• Colestase
• Insuficiência hepática
• “peliosis hepatitis”
• Neoplasia hepática
• hepatoma
• hepatocarcinoma

EFEITOS COLATERAIS HEPÁTICOS

Case Rep Pathol. 2012;2012:195607

HCC in a 37-year-old male professional bodybuilder with 
extensive anabolic androgenic (AAS) steroid abuse



Aliment Pharmacol Ther. 2015;41(1):116-25



• Hipertensão arterial
• Hipertrofia VE
• Dislipidemia

Aumento LDL
diminuição HDL

• hipercoagubilidade
• policitemia, aumento HT e Hb
• Aterosclerose prematura

AVC e CI
• Arritmias
• Embolia pulmonar
• Trombose venosa profunda
• Trombose seio sagital
• Tromboembolismo arterial
• Morte súbita

EFEITOS COLATERAIS CARDIOVASCULARES

Circula(on. 2017;135:89–99
Rev Endocr Metab Disord. 2015;16(3):199-211
Br J Sports Med 2012;46(Suppl I):i78–i84



LV ejection fraction in AAS users and AAS nonusers. 

Aaron L. Baggish et al. Circ Heart Fail. 2010;3:472-476

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved.



European Heart Journal – Cardiovascular Imaging (2015) 16, 353



Eur J Prev Cardiol. 2016 Nov;23(16):1785-1796

Cardiology in the Young (2016), 26, 996–998

A 13-year-old boy collapsed while performing 
timed windsprints at a competitive sports 

camp.



risco acentuadamente aumentado de rupturas do tendão (142 casos – 88 em usuários e 
54 em não usuários):
• 22% x 6% (usuários x não usuários)
• razão de risco para um primeiro tendão rompido: 9,0

Am J Sport Med 2015; 43 (11):2638-2644 

• aceleração precoce da velocidade de 
crescimento com fechamento precoce das 
epífises ósseas = baixa estatura adulta

• Espasmos / contraturas
• rabdomiólise
• Injúria tendínea
• Hérnia de disco
• Injúria muscular
• Diminuição de tempo de compeCCvidade

Rev Endocr Metab Disord. 2015;16(3):199-211

EFEITOS COLATERAIS OSTEOMUSCULARES



HOMENS

• alopécia
• acne
• ginecomas3a
• atrofia tes3cular
• priapismo
• esterilidade
• aumento prostá3co

hiperplasia
carcinoma

• hipogonadismo pós-ciclo
Rev Endocr Metab Disord. 2015;16(3):199-211



J Urol. 2013; 190(6):2200–5



PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0161208 
August 17, 2016



MULHERES

• hirsutismo
• acne
• clitoromegalia
• amenorréia
• infertilidade
• alopécia
• alteração da voz/disfonia
• atrofia mamária
• anormalidades fetais



Plast Reconstr Surg Glob Open 2016;4:e1040

INFECÇÃO 
• AIDS
• Hepa1tes virais
• doenças sangue

transmissíveis
• abscessos / celulites / 

necroses
• infecções sistêmicas
• sepsis





uso de esteroides anabolizantes

• Uso no esporte:

• Problema para o esporte

• Uso em fitness ou estética
• Problema social

• Problema de saúde pública





OBJETIVOS DO PROGRAMA



EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO
DO USO DE EAS POR ATLETAS E NÃO ATLETAS

NÚCLEOS DE REFERÊNCIA PARA PREVENÇÃO,

TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DO USO DE EAS 

em indivíduos atletas e não atletas (Extensão – Assistência)

PRINCÍPIO DA INTERDISCIPLINARIDADE 

Núcleos de aprendizagem (Ensino)

Núcleos de Pesquisa Científica (Pesquisa)









Você toma bomba e seu -gado paga a conta! Os esteróides anabolizantes 
causam uma sobrecarga e deterioram o metabolismo do órgão. Você pode ter 
icterícia (amarelão) e até desenvolver um câncer. #bombatôfora

Cuide da sua saúde
Conheça todos os male.cios que os esteróides podem causar.

Saiba mais
URL do site encurtada



O uso ilícito do hormônio do crescimento pode provocar o aumento do risco de 
diabetes, infarto e derrame, dores nas ar8culações e nos músculos, além do 
aumento do tamanho dos pés, mãos, do queixo e da fronte. Informe-se! 
#bombatôfora

Mais perdas que ganhos
Conheça os problemas que o uso ilícito do GH podem lhe causar.

Saiba mais
URL do site encurtada



Quando você usa esteróides anabolizantes, aumenta o risco de ter 
sérios problemas. Antes de entrar nessa é melhor se informar. 
#bombatôfora



A aplicação de insulina sem orientação médica pode causar vários 
problemas à sua saúde. Fique esperto! #bombatôfora



O uso ilícito do hormônio do crescimento pode ser bem mais 
perigoso do que você pensa. Informe-se!  #bombatôfora



Acompanhe ao vivo nosso papo com os especialistas no tema de
suplementação. #bombatôfora

Baseado em perguntas dos usuários e 
dúvidas mais frequentes, vamos reunir 
todas essas questões e fazer vídeos 
com um profissional da equipe do projeto 
respondendo a todas elas.

VÍDEOS COM ESPECIALISTAS 







JUNTOS, 
VAMOS MOSTRAR
QUE OS DANOS 
SÃO BEM MAIORES
QUE OS GANHOS.



Obrigado!
clayton.macedo@uol.com.br
bombatofora@gmail.com
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