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



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

atingíveis somente sob 
estímulo de agentes 
anabolizantes

• Photoshop





Steroid selfie



Estimativa de uso de esteroides anabolizantes

Homens - 6,4%

Mulheres - 1,6%

População em geral - 3,3%



• 9,1% uso anterior
• 3,4% uso atual
• 4,3% intenção de usar
• usuários an6gos ou atuais: 16,9 e 6,5% entre homens e 

mulheres
• 2,6 usuários do sexo masculino para cada mulher

Pesquisa observacional, transversal, realizada em 
100 academias da cidade de Curi6ba, envolvendo 

5773 indivíduos e ques6onários autoaplicados

Dados brasileiros de 
prevalência de 
uso de esteroides 
anabolizantes: 

BMC Public Health.2019;19:1650.doi:10.1186/s12889-019-8004-6



“CÓDIGO DE SILÊNCIO” EXISTENTE EM TORNO 
DO USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES E SIMILARES:

um código que torna os usuários de AAS um grupo 
"di6cil" de ser abordado pelos profissionais da saúde.

J Forensic Leg Med. 2019;68:101871. doi: 10.1016/j.jflm.2019.101871.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31557629


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.



suplementos x esteroides anabolizantes 
x álcool x drogas x doping





h"p://www.adop.pt h"p://www.abcd.gov.br

ADOP - Autoridade 
An0dopagem de Portugal

ABCD – Autoridade Brasileira 
de Controle de Dopagem



h"p://www.adop.pt



h"p://www.adop.pt/media/6306/Os%20Perigos%20da%20Dopagem%20(final).pdf
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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.
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Os efeitos colaterais do uso de 
esteroides anabolizantes podem 
ser imprevisíveis, múltiplos, 
graves e fatais



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.



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



• 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



Medicina (Kaunas). 2019;55(7). pii: E396. doi: 10.3390/medicina55070396.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31336641


• 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



ressonância magné.ca funcional (RMf) 
151 homens envolvidos em treinamento de força de alta 
resistência:
• 50 usuários 
• 16 usuários anteriores
• 59 controles

Neuroimage Clin. 2017; 13: 62–69. doi: 10.1016/j.nicl.2016.11.014

https://dx.doi.org/10.1016/j.nicl.2016.11.014


O exercício físico induz importantes funções anti-apoptóticas (anti-morte dos 
neurônios e pró-proliferativas no cérebro (hipocampo), implicadas no controle do 

stress, da ansiedade, da depressão, da memória e do aprendizado. O consumo de 
esteroides anabolizantes bloqueia esse efeito, provavelmente diminuindo o 

fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), cuja  expressão gênica 
depende inversamente do uso desses esteroides. Além disso, o exercício parece 
não ser capaz de reparar os danos induzidos pelos esteroides no hipocampo. O 

resultado é uma redução significativa dos níveis hipocampais de BDNF, 
reduzindo a adaptabilidade ao estresse, aumentando a ansiedade, a 

depressão e prejudicando a memória!

Medicina.2019;55, 396.doi:10.3390/medicina55070396



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



Psychopharmacology (Berl). 2019;236(9):2667-2676. doi: 10.1007/s00213-019-05239-7.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30941469


Psychopharmacology (Berl). 2019;236(9):2667-2676. doi: 10.1007/s00213-019-05239-7.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30941469


European Psychiatry, 21(8), 563–569.doi:10.1016/j.eurpsy.2005.11.002.



Esteroides anabolizantes e risco de prisão

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

• Usuários tem 9 x mais risco de 
cometer crimes, quando comparados 
com controles

• No final do seguimento: 18.5% dos 
usuários tinham sido preso devido a 
crime violento (não atribuível a fatores 
sócio-econômicos)

• Cohort retrospectiva dinamarquesa de 545 homens 
usuários x 5450 controles

• Endpoint primário: sentença de prisão
• 2006 a 2017



Annals of Plas)c Surgery, 83(3), 258–263.doi:10.1097/sap.0000000000001850



Plast Reconstr Surg Glob Open 2016;4:e1040

INFECÇÃO
• AIDS
• Hepa)tes virais
• doenças sangue

transmissíveis
• abscessos / celulites / 

necroses
• infecções sistêmicas
• sepsis

Forensic Sci Med Pathol. 2019;15(4):616-621. doi: 10.1007/s12024-019-00144-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31359306




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

GH em fitness



• Nesse trabalho da Noruega, de 232 usuários de esteroides anabolizantes que receberam informações sobre 
os problemas de saúde relacionados:

• 179 (77,2%) desejaram tratamento após a conclusão da 
sessão de informações e 53 (22,9%) estavam indecisos.

• Aqueles que desejaram tratamento eram significativamente mais velhos, usaram o AAS por mais tempo e 
relataram mais efeitos colaterais. 

• Embora 181 (78,0%) tenham relatado problemas de saúde física e mental, os problemas de saúde mental 
foram a motivação mais comum para a interrupção (108, 47,8%).

• Os resultados de entrevistas qualitativas sugerem que as barreiras ao tratamento podem ser 
superadas com um serviço facilmente acessível que informe sobre o tratamento da dependência e 
facilite o processo de entrada no tratamento.

Subst Abuse Tret Prev Policy.2019;14(1):20.  doi: 10.1186/s13011-019-0206-5.





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