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Adverse Health Consequences of
Performance-Enhancing Drugs: An
Endocrine Society Scientific Statement

Endocrine Review s. 2014;35(3):341-75. doi: 10 .1210/er.2013-1058

Anabolic Androgenic Steroid (AAS) Related Deaths: 
Autoptic, Histopathological and Toxicological Findings

Current Neuropharmacology. 2015;13: 146. 
doi:10.2174/1570159X13666141210225414

J Clin Endocrinol Metab. 2019 Apr 1;104(4):1069-1074. 
doi: 10.1210/jc.2018-01706.

J Clin Endocrinol Metab. 2019. doi: 
10.1210/jc.2018-01882.



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

Current Neuropharmacology. 2015;3(1):149-160

Os efeitos colaterais do uso de 
esteroides anabolizantes podem 
ser imprevisíveis, múltiplos, 
graves e fatais



suplementos x esteroides anabolizantes 
x álcool x drogas x doping



J Intern Med. 2018; https://doi.org/10.1111/joim.12850

A mortalidade é 
3 x maior 
em usuários de esteroides 
anabolizantes!!!

• retrospective matched cohort study
• 545 male subjects tested positive for AAS in 

Danish fitness centres
• 5450 male controls.



J Intern Med. 2018; https://doi.org/10.1111/joim.12850



•Hipertensão arterial
•Hipertrofia VE
•Dislipidemia

Aumento LDL
diminuição HDL

• hipercoagubilidade
• policitemia, aumento HT e Hb
• Arritmias
• Embolia pulmonar
• Trombose venosa profunda
• Trombose seio sagital
• Tromboembolismo arterial

Efeitos colaterais cardiovasculares dos esteroides anabolizantes

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

•Aterosclerose prematura
AVC e CI

•Morte súbita



World J Cardiol. 2017 Jun 26; 9(6): 470–480.



Circulation. 2017;135:1991–2002.doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026945



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.



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.



Case Rep Cardiol. 2016; 2016: 6460386.



suplementos x esteroides anabolizantes 
x álcool x drogas x doping



Eating Disorders,2007;15(1), 63–80.doi:10.1080/10640260601044535
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• 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 inves)gação sistemá)ca em grande
escala do uso de EA na estrutura
cerebral mostra correlações
nega)vas entre o uso de EA e o 
volume cerebral e a espessura
cor)cal. Embora os resultados sejam
correlacionais, eles podem servir
para levantar preocupações sobre as 
consequências a longo prazo do uso
de AAS nas caracterís)cas
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



PLOS ONE, 11(8), e0161208.doi:10.1371/journal.pone.0161208



Anabolic-androgenic steroids and the risk of
imprisonment

Drug and Alcohol Dependence.2019. doi:10.1016/j.drugalcdep.2019.04.041

Highlights

• Anabolic-androgenic steroid users had a 9-fold 
higher crime rate compared to controls

• By end of follow-up 18.5% of the AAS users
had been imprisoned due to violent crimes

• This increased rate of crime was not attributable
to common socio-economic factors



Rev Endocr M etab D isord. 2015;16(3):199-211

M ed H ypotheses. 2016;93:150-3

Liver Int 2011; 31: 348-353

• Aumento das enzimas 
hepáLcas

• Esteatose tóxica
• Colestase
• Insuficiência hepáLca
• “peliosis hepaLLs”
• Neoplasia hepáLca
• 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



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



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 M etab D isord. 2015;16(3):199-211

EFEITOS COLATERAIS OSTEOMUSCULARES



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

hiperpla
sia

carcino
ma

• hipogonadismo pós-ciclo

R ev Endocr M etab D isord. 2015;16(3):199-211



J Urol. 2013; 190(6):2200–5



MULHERES
• hirsu-smo
• acne
• clitoromegalia
• amenorréia
• infer-lidade
• 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





GH em fitness



J Am Coll Cardiol 2014;64:1452–60

CONCLUSIONS Higher values of hs-GH were
associated with an increased risk of cardiovascular
morbidity and mortality.

• 4,323 participants (age 46 to 68 years; mean age 58 years; 59% 
women) of the Swedish, population-based Malmö Diet and Cancer
study examined in 1991 to 1994. 

• Using multivariate-adjusted Cox proportional hazards models: 
baseline levels of fasting hs-GH to incidence of coronary artery
disease, stroke, congestive heart failure, all-cause mortality, and
cardiovascular mortality.

• median follow-up of 16.2 years

cardiovascular mortality - HR: 1.43





Trends in Endocrinology and Metabolism.2011, Vol. 22, No. 5





• Uso em doença hipotalâmica/hipofisária com hiposomatotrofismo: benefício terapêutico e 
segurança

• Uso em níveis mais baixos de GH baseados na idade (a chamada “somatopausa”): sem 
recomendação baseada em evidência

• Uso de GH em atletas é uma prática ilegal, tem pouca justificativa científica ou ética, e o 
apoio dessa proibição pela comunidade endócrina deve permanecer
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#BOMBATÔFORA
Abordando o uso de esteroides
anabolizantes e similares como
um problema de saúde pública
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