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Crescente apelo social, cultural e da mídia
por um corpo perfeito!!!



Performance física e shape associada
ao sucesso pessoal e professional!!!



Indústria do fitness 
• $$$$$$$$
• similar à indústria da moda
• corpos inatingíveis ou 

atingíveis somente sob 
estímulo de agentes 
anabolizantes

• Photoshop







Steroid selfie



• Em 1993, Pope et al, analisando uma amostra de 108 fisiculturistas (com e sem uso de 
esteroides anabolizantes), descreveram o que foi denominado na época de 
anorexia nervosa reversa

• Nesta amostra, foram identificados nove indivíduos (8,3%) que se descreviam como 
muito fracos e pequenos, quando na verdade eram extremamente fortes e musculosos. 

• Todos relatavam uso de esteroides anabolizantes 
• Revisto em 1997, renomearam o quadro, que passou a ser chamado de 

dismorfia muscular, enquadrando-o entre os transtornos dismórficos
corporais

Compr Psychiatry. 1993;34(6):406-9.
Psychosomatics. 1997;38(6):548-57.



Preocupação excessiva com a aparência
• se achando insuficientemente grande e musculoso
• gerando sofrimento grave com a visão de seu corpo por terceiros
• prejudicando seu funcionamento ocupacional e social
• levando a participar de comportamentos de risco para a saúde, 

como: 
• uso de drogas anabolizantes, 
• dietas excessivamente restritivas
• excesso de exercício físico

= dismorfia muscular (DM)
(incluída no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição -
"DSM-5” - como uma variante do transtorno dismórfico corporal)

Int J Eat Disord 2010; 43:483–491



Critérios diagnósticos propostos para dismorfia muscular:

Pelo menos dois dos seguintes quatro critérios:
1. O indivíduo freqüentemente desiste de importantes atividades sociais, 

ocupacionais ou recreativas por causa de uma necessidade compulsiva de 
manter seu horário de treino e dieta.

2. O indivíduo evita situações em que seu corpo está exposto a outras pessoas, 
ou sofre de angústia ou ansiedade intensa.

3. A preocupação com a inadequação do tamanho corporal ou da musculatura
causa sofrimento clinicamente significativo ou comprometimento social, 
ocupacional ou de outras áreas importantes de funcionamento.

4. O indivíduo continua com o treino, dieta, e/ou substâncias ergogênicas apesar
do conhecimento de conseqüências físicas ou psicológicas adversas.

Int J Eat Disord 2010; 43:483–491



• 10% dos membros masculinos de academias do Reino 
Unido (ou 0,7% da população do Reino Unido) 

Am J Addict, v.23, n. 4, p. 371- 377, 2014.

• 10% dos fisioculturistas nos Estados Unidos
Psychol Res Behav Manag, v. 3, n.9, p.179-88, 2016.

Prevalência

???



????



Eating Disorders,2007;15(1), 63–80.doi:10.1080/10640260601044535
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Homens com dismorfia muscular:
• qualidade de vida mais baixa
• uso de substâncias anabolizantes 
• maior risco de suicídio
• presença de eventos traumáticos ou desagradáveis (abuso 

sexual, estupro, agressão física e intimidação)
• Correlação negativa com grau de satisfação sexual e com o 

tamanho do pênis

massa muscular e força = segurança

“Se eu ficar “grande”, as pessoas não mexem comigo”

Psychology Research and Behavior Management 2016:9 179–188



Como crianças e adolescentes: vitimização, intimidação e bullying por 
deficiências percebidas (como ser pequeno, fraco, não atlético ou 
intelectualmente inferior)

Resistência física e emocional, assertividade, competência, dominância, 
força física e tamanho, heterossexualidade e engajamento em atividades 
específicas (por exemplo, esporte) = atributos de capital social masculino

Não percepção dessas características = marginalização e incertezas sobre 
sua masculinidade ou identidade = atividades compensatórias como a 
obsessão por músculos

Psychology Research and Behavior Management.2016;9:179–188



Os sintomas da DM estão diretamente associados com :
• ansiedade 
• depressão
• TOC 
e inversamente associados: 
• autoconceito
• autoestima

Sports Medicine. 2016 47(2), 233–259.doi:10.1007/s40279-016-0564-3



Addiction Research and Theory. 2004;12(5):489–499. 

The EAI cut-off score for individuals considered at-risk of
exercise addiction was 24 



1. Eu acho que meu corpo é muito pequeno
2. Eu uso roupas soltas para que as pessoas não possam ver meu corpo

3. Eu odeio meu corpo

4. Eu gostaria de poder ficar maior
5. Eu acho que meu peito é muito pequeno

6. Eu acho que minhas pernas são muito finas

7. Eu sinto que tenho muita gordura corporal
8. Eu queria que meus braços fossem maiores

9. Eu sou muito tímido em deixar as pessoas me verem sem camisa

10. Sinto-me ansioso quando sinto falta de um ou mais dias de treino
11. Eu deixo passar atividades sociais com amigos por causa do meu 

horário de treino

12. Sinto-me deprimido quando sinto falta de um ou mais dias de treino
13. Eu deixo passar as chances de conhecer novas pessoas por causa do 

meu horário de treino

Escala de 1 a 5
1: nunca
5: sempre

Inventário de Transtornos Dismórficos Musculares
MDDI: Muscle Dysmorphic Disorder Inventory

Psychiatry Research. 2017;256 231–236. doi:10.1016/j.psychres.2017.06.065
Body Image 9 (3), 396–403. doi:10.1016/j.bodyim.2012.03.006

> 39 pontos, especificidade de 75,0% e sensibilidade de 73,7%



suplementos x esteroides anabolizantes 
x álcool x drogas x doping



• 50-100% dos homens com dismorfia muscular usam 
ou usaram esteroides anabolizantes e similares

Sports Medicine. 2016 47(2), 233–259.doi:10.1007/s40279-016-0564-3



• 73% dos homens com dismorfia muscular relataram 
sintomas do transtorno aproximadamente um ano 
antes de usar esteróides anabolizantes (uso como 
sintoma e não como causa)

Sports Medicine. 2016 47(2), 233–259.doi:10.1007/s40279-016-0564-3



Estimativa de uso de esteroides anabolizantes

Homens - 6,4%

Mulheres - 1,6%

População em geral - 3,3%



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 ratio 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.



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





Caso dramático, acontecendo nesses dias em 
Portugal, de necrose e infecção 
generalizada por uso de testosterona 
injetável. 
Que casos semelhantes não aconteçam mais!
Fica o alerta: os danos são maiores que os 
ganhos!!!



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.



• Dependência
• Tolerância
• Agressividade, raiva, instinto 

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

paranóia, depressão, risco de suicídio
• Síndrome de abstinência
• 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



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



TRATAMENTO:

• terapia cognitivo-comportamental
• antidepressivos (por exemplo, inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina(úteis tanto para dismorfia muscular como para possíveis
sintomas depressivos associados à retirada de EA)

Drug Alcohol Depend. 2010;109(1-3): 6–13. doi:10.1016/j.drugalcdep.2010.01.011.



PROGRAMA 
#BOMBATÔFORA
Abordando o uso de esteroides
anabolizantes e similares como
um problema de saúde pública
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