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O CONHECIMENTO E USO DE ESTERÓIDES ANABOLIZANTES POR 

ACADÊMICOS DO CURSO DE BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA DE UMA 

UNIVERSIDADE DO INTERIOR PAULISTA 

 

RESUMO 

Os esteróides androgênicos anabolizantes (EAA) são substâncias quimicamente 

semelhantes à testosterona, sendo responsáveis pela sincronia de diversas funções 

do organismo. Estas substâncias são produzidas em laboratório, derivadas dos 

hormônios masculinos (androgênicos), e apesar de serem medicamentos para 

finalidade terapêutica, observa se seu uso errôneo e indiscriminado para a melhora 

do desempenho físico e a da estética corporal, gerando assim, inúmeros efeitos 

colaterais. O objetivo deste estudo foi verificar o conhecimento e uso de esteróides 

anabolizantes por acadêmicos do curso de Bacharel em Educação Física do Centro 

Universitário Católico Salesiano Auxilium de Lins (UNISALESIANO). A coleta de 

dados ocorreu através de questionário confidencial, contendo 24 questões, que 

foram respondidas por 135 indivíduos, com idades entre 18 e 43 anos, e prevalência 

do gênero masculino. Os resultados apontaram que 8.9% dos participantes já 

fizeram uso de anabolizantes, sendo 42,90% indicado por amigos. Segundo os 

dados, os anabolizantes mais utilizados foram Durateston (19%), Winstrol(14%) e 

Deca Durabolin (12,10%), sendo 50% aplicado por via parenteral. Entre os usuários, 

75% relataram efeitos colaterais em decorrência ao uso, sendo o surgimento de 

acne e o aumento de pressão arterial os mais citados. Conclui-se que apesar de 

poucos usuários entre acadêmicos, faz-se necessário a realização de campanhas de 

prevenção voltadas para este público, visto que, serão futuros educadores físicos e 

assim possam transmitir informação de qualidade sobre os riscos à saúde mediante 

o consumo de esteróides androgênicos anabolizantes. 

Palavras-chave: Esteróides anabolizantes. Hormônios. Estética. Efeitos colaterais. 
Educação física. 
 

1- INTRODUÇÃO 
 
A busca por melhores condições físicas, desempenho e estética vem se 

multiplicando ao longo dos tempos. Atualmente o corpo tornou-se alvo de uma 

atenção redobrada, para muitos rompe a barreira do exercício físico, e a insatisfação 

das pessoas com seus resultados tem aumentado. Recentemente a utilização de 



esteróides anabolizantes tem sido ampliada por praticantes de exercícios físicos, 

que buscam em seus efeitos a fim de modificarem farmacologicamente seus corpos, 

visando repercussões de performance e estética, sem necessariamente terem uma 

orientação médica. 

Os esteróides são hormônios naturais produzidas pelo corpo ou 

sinteticamente produzidas em laboratório, responsáveis pela harmonia das funções 

primordiais no organismo. Os hormônios sexuais femininos são coletivamente 

chamados de estrógenos, produzido no ovário e encarregados de produzir os 

caracteres sexuais secundários femininos. No homem os andrógenos, são 

hormônios produzidos principalmente nos testículos e responsáveis características 

sexuais masculinas. Ambos os hormônios são produzidos nos dois sexos, havendo 

apenas predominância de um ou outro na mulher ou no homem (GUIMARÃES 

NETO, 1997). 

Os principais hormônios circulantes do sexo feminino são o estrógeno e a 

progesterona, são hormônios endógenos que possuem inúmeras ações fisiológicas, 

produzidos principalmente pelos ovários durante a vida produtiva, atuando 

conjuntamente preparando o organismo feminino para a concepção e a gravidez. A 

glândula hipófise localizada na base do cérebro, produz hormônios FSH (Folículo 

estimulante) e LH (Hormônio luteinizante) que ativam hormônios determinantes para 

as características físicas e comportamentais, o FSH estimula as células da 

granulosa do folículo ovariano a produzir o estrógeno atuando no útero no processo 

de ovulação (MIRANDA; LEAL; BARROS, 2010). 

O hormônio estrogênio (Estradiol) é responsável pela manutenção da 

integridade óssea e regulação dos níveis de colesterol, além de participar da 

ovulação, concepção e gestação. Os estrogênios são responsáveis pelas alterações 

puberais e característica secundaria nas meninas. Estimula o desenvolvimento da 

vagina, das estruturas do útero, crescimento da mama, desenvolvimento do 

esqueleto, fechamento das epífises, crescimento dos pêlos axilares e púbicos, além 

de contribuírem para a modelagem dos contornos do corpo e o crescimento puberal 

dos ossos longos (BRUNTON et. al., 2012). 

Os hormônios estrogênios são predominantes na mulher, o mesmo é 

produzido em pequenas quantidades nos testículos, com ações importantes, 

incluindo efeitos sobre os ossos, a espermatogênese e comportamento e parece ter 

um papel importante no desenvolvimento. A deficiência de estrogênio em crianças 



diminui o estimulo ao crescimento puberal e retarda a maturação esquelética e o 

fechamento das epífises. Nos homens sua falta leva á elevação das gonadotropas, 

macrorquidismo, aumento dos níveis de testosterona e, em alguns casos podem 

afetar o metabolismo dos carboidratos (BRUNTON et. al., 2012). 

Nos homens o principal hormônio androgênio circulante secretado é a 

testosterona, produzido pelos testículos, mas precisamente nas células de Leydig e 

são estimuladas pelo hormônio luteinizante (LH) hipofisário que sintetizam a maior 

parte da testosterona, sendo responsável pelo o engrossamento da voz, ganho de 

massa muscular, a força, o nível de gordura corporal entre outras funções.  Nas 

mulheres este hormônio também é sintetizado, entretanto em pequenas quantidades 

pelas glândulas supra-renais, sendo provavelmente o principal androgênio 

sintetizado ambos os sexos por vias similares no córtex suprarrenal e no corpo lúteo. 

No organismo masculino a testosterona é considerada o hormônio testicular 

fundamental. Aproximadamente 95 % da testosterona é secretada pelos testículos e 

5% apenas, pelas glândulas supra-renal (CUNHA et. al., 2004). 

Segundo Miranda; Leal e Barros (2010), os hormônios esteróides 

desempenham uma papel fundamental nos aspectos de desenvolvimento do ser 

humano, seja por suas contribuições nos desenvolvimento dos caracteres sexuais 

masculinos e femininos e por suas ações no ciclo reprodutivo da mulher. O uso 

terapêutico dos hormônios estrogênios são mais comumente usados para 

tratamento hormonal da menopausa (MHT), como componente dos contraceptivos 

orais, tratamento de infertilidade e do câncer de mama, prevenção da osteoporose e 

ressecamento vaginal e atrofia urogenital na pós menopausa. Os efeitos adversos 

desses agentes incluem o risco de acidente vascular encefálico, sangramento 

vaginal imprevisível, ondas de calor, catarata, náuseas e o risco de desenvolver 

cânceres de mama. As considerações dos efeitos adversos são relativas ao seu uso, 

as doses e os fármacos específicos para cada finalidade. 

Os androgênios são altamente eficazes no uso terapêutico, para tratamento 

do hipogonadismo masculino, que é a deficiência de testosterona em homens. O 

tratamento desta deficiência deve ser monitorado quanto á sua eficácia através da 

determinação da concentração sérica de testosterona, tendo como objetivo da 

administração desses agentes, simular o mais rigorosamente possível as 

concentrações séricas normais (BRUNTON et. al., 2012). 



Segundo Drinka e Colsapud BRUNTON et. al. (2012), muitos efeitos 

colaterais de longo e curto prazo são relacionados com o uso hormônios 

androgênios, todos suprimem a secreção de gonadotropina quando em altas doses, 

ou seja, suprimem a função testicular endógena diminuindo a testosterona e a 

produção de espermatozóide, causando em redução da fertilidade. Outros efeitos 

adversos incluem transtornos psicológicos, calvície, acne, hipertensão, aumento do 

colesterol, impotência sexual, ginecomastia (teta de cadela), virilização em mulheres 

(pelos na face, engrossamento da voz e hipertrofia do clitóris) e fechamento 

prematuro e supressão das epífises (GUIMARÃES NETO, 1997). 

Diante das citações acima, este trabalho tem como objetivo realizar um 

diagnóstico situacional do conhecimento e do uso de anabolizantes pelos alunos do 

curso de Educação Física do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium de 

Lins (UNISALESIANO), a partir do entendimento de que eles necessitam do elevado 

nível de informação sobre estas substâncias, visto que serão disseminadores de 

informações em locais de prática profissional. 

 

2- OBJETIVOS 

Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo principal realizar um diagnóstico 

situacional sobre o conhecimento e o uso de esteróides anabolizantes pelos 

graduandos do curso de Educação Física do Centro Universitário Católico Salesiano 

Auxilium de Lins (UNISALESIANO) 

 

Objetivos específicos 

• Analisar o conhecimento geral dos acadêmicos sobre o uso de esteróides 

anabolizantes. 

• Identificar o uso e os efeitos colaterais de esteróides anabolizantes em 

acadêmicos do Curso de Educação Física 

• Contribuir efetivamente para a conscientização de Futuros Educadores 

Físicos sobre os riscos efetivos á saúde a partir do uso inadequado desta 

classe de medicamentos. 

 

3- METOLOGIA 

O presente estudo trata se de uma pesquisa de caráter exploratória e 



descritiva, com abordagem quantitativa, que também possui como propósito 

observar, descrever e desbravar novos conhecimentos sobre o respectivo tema 

(GIL, 2007, p.41).  

O objetivo principal do presente estudo foi identificar o grau de conhecimento 

e uso de Esteróides Anabolizantes pelos acadêmicos do curso de Bacharel em 

Educação Física do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium de Lins 

(UNISALESIANO). O projeto de pesquisa recebeu a aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – 

UniSALESIANO/SP, por meio do Parecer n° 2.304.649 (CAAE: CAAE: 1 

77081317.8.0000.5379) em 28/09/2017. Sendo assim, a coleta de dados aconteceu 

no período de outubro anovembro do ano de 2017. 

Atualmente o presente curso conta com 154 acadêmicos regularmente 

matriculados, distribuídos em 4 (quatro) semestres de curso, com carga horária total 

de 3.860 horas/aula. A coleta de dados foi realizada em sala de aula, onde 

participaram ativamente 135 acadêmicos (87,6%), sendo, 2º semestre (n=27), 4º 

semestre (n= 33), 6º semestre (n= 43), 8º semestre (n= 32). Foi considerado como 

critério de inclusão na pesquisa, acadêmicos de ambos os sexos, acima de 18 anos 

devidamente matriculados no curso e que assinassem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e como critério de exclusão, acadêmicos de outros cursos ou 

menores de 18 anos e que não assinassem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Após breve explicação da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) iniciou-se a coleta de dados através da aplicação de um 

questionário individual, contendo 24 questões, tendo como objetivo identificar o 

conhecimento e uso de esteróides anabolizantes nos acadêmicos do curso de 

Educação Física. Os participantes foram separados quanto ao uso de anabolizantes 

(usuário e não usuário) a partir da quarta questão, sendo considerado usuário 

aquele relatou o uso de qualquer substância anabolizante. Somente os que 

relataram como usuários respondiam as demais questões, que abordavam sobre o 

uso de esteróides anabolizantes e fatores associados (finalidade do uso, indicação, 

tipos de anabolizantes, frequência, forma, investimento mensal, efeitos colaterais, 

entre outras questões). 

Os resultados obtidos através da análise descritiva dos questionários serão 

apresentados a seguir, a partir da frequência de respostas obtidas. Para tanto, 



utilizou se o programa Microsoft Office Excel 2010 para análise estatística e 

construção dos gráficos. 

 

4- RESULTADOS 

Os dados foram analisados após a organização do material coletado através 

de questionários nas salas de aula do curso de Educação Física do Centro 

Universitário Católico Salesiano Auxilium de Lins (UNISALESIANO) nos períodos de 

outubro a novembro do ano de 2017. No período da pesquisa, o presente curso 

contava com 154 acadêmicos devidamente matriculados, porém participaram 

efetivamente da presente pesquisa 135 acadêmicoscom idade entre 18 e 43 anos. 

Nesta população, obtivemos predomínio de sexo masculino, sendo 96 participantes 

(71,1%) e 39 do sexo feminino (28,9%). 

Quando os voluntários foram questionados quanto ao uso de esteróides 

anabolizantes, 8,9% responderam que já fizeram o uso e 91,1% afirmaram não ter 

feito o uso. Em relação ao tipo de atividade física praticada, a musculação foi a mais 

citada entre os alunos 46%, seguido de futebol 21,1%. As atividades citadas nas 

outras opções foram artes marciais, badminton, basquete, corrida, dança, natação e 

voleibol. Quanto a finalidade do uso de esteróides anabolizantes, pode-se destacar 

como predomínio o fator aumento de massa muscular 56%, e 28% dos usuários 

utilizam com o objetivo de melhora de desempenho e performance. 17% dos 

usuários fazem o uso de anabolizantes com objetivo de emagrecimento (Figura 1). 

 
Figura 1-Finalidade do uso de esteróides anabolizantes pelos acadêmicos de 

educação física.  

 

Fonte: Elaborados pelos autores, 2018. 

 

Neste estudo 42,90% dos entrevistados descreveram ter a indicação do uso 

de anabolizantes de outros amigos, 21,40% foram indicados por médicos, 14,% 
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indicação da internet e 7,10% afirmaram que foram incentivados por um educador 

físico. 

Quando interrogados em relação à compra de anabolizantes com receita 

médica, 75% adquiriram sem prescrição médica e 25% responderam ter realizado a 

compra com receituário.Quanto ao meio de obtenção dessas substâncias, 31% dos 

voluntários obtiveram a droga na farmácia sem receita médica, 23% relataram ter 

comprado com amigos, 8% adquiriram em lojas de suplementos, 8% responderam 

ter realizado a aquisição dessas substâncias nas academias e 30% afirmaram ter 

adquirido de outras maneiras.  

Com o intuito de investigar quais os tipos de anabolizantes utilizados, foi 

citado no estudo mais de 10 tipos de drogas diferentes conforme descritos na Figura 

2. Os compostos mais mencionados pelos acadêmicos foram: Durateston 

(Nandrolona) 19%, 14% Winstrol (Stanozolol), Deca Durabolin (Nandrolona) 12,10% 

e Parabolan 10%. Do total dos entrevistados, 17% não identificaram o tipo de 

anabolizante utilizado.  

 
Figura 2- Esteróides anabolizantes mais utilizados pelos acadêmicos de educação 

física. 

 

Fonte: Elaborados pelos autores, 2018. 

 

Quanto ao tempo de uso dos esteróides anabolizantes, observou-se que 60% 

as utilizam em um período entre 1 a 4 meses, 30% por mais de 1 ano sem 

interrupções e 10% utilizaram durante 5 à 8 meses. 16,7% destes estudantes não 

identificaram o tempo de utilização destas substâncias. 

Em relação à forma de administração dos anabolizantes, 50% dos 

participantes afirmaram que o meio de administração foi via parenteral, 44,40% 

responderam ter feito via enteral através da via oral e 6% usaram via tópica, através 

de gel e cremes.  
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Quando questionados quanto ao gasto mensal na compra destas substancias, 

58,30% gastam mais de $ 200,00 mês e 16,70%% gastam entre R$ 50,00 e R$ 

100,00 e 8,4% não responderam a questão. 

Quanto o conhecimento sobre os efeitos adversos do uso dessas drogas, 

83,30%, afirmaram conhecer os riscos do uso dessas substâncias. Com relação aos 

efeitos colaterais, dos 12 participantes que afirmaram a utilização de esteróides 

anabolizantes 25% afirmam não ter sofrido nenhum efeito colateral e 75% dos 

usuários relataram ter percebidos diversos efeitos colaterais como: acne, atrofia 

testicular, aumento da pressão arterial, desmaios, enxaqueca, estrias, ginecomastia, 

hipotensão e aumento da libido. Dentre os mais relatados, 15,35% dos entrevistados 

descreveram o aparecimento de acne, 15,35% afirmaram ter experimentado 

aumento da pressão arterial, 7,70% observaram aumento da libido, 7,70% afirmaram 

o aparecimento de ginecomastia, entre outros efeitos colaterais listados na Figura 3.  

 
Figura 3 – Efeitos colaterais decorrentes do uso de esteróides anabolizantes pelos 

acadêmicos de educação física. 

 

Fonte: Elaborados pelos autores, 2018. 

 

A fim de verificar o conhecimento dos usuários sobre a prevenção de efeitos 

colaterais mediante ao uso de anabolizantes, 66,7% acreditam que conseguem sim 

prevenir o aparecimento de efeitos colaterais. Para tanto, 58,8% relataram fazer uso 

de protetores hepáticos e 41,7% responderam não ter feito uso dessa classe de 

medicamento. 

Neste trabalho, 66,7% responderam estar satisfeitos com os resultados e, 

16,7% afirmaram insatisfação com os resultados obtidos através do uso de 

anabolizantes. Quando questionados se pretendem cessar o uso destas drogas, 

33,3% disseram que pretendem interromper o uso e 41,7% responderam que não 
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pretendem cessar o uso dos anabolizantes. Em relação à indicação para outro 

amigo, 66,7% afirmaram que não recomendariam para outras pessoas e, 16,7% 

responderam que indicariam o uso. 

 

5- DISCUSSÃO 

O estudo demonstra que 67,1% dos acadêmicos de educação física praticam 

algum tipo de atividade física, com predomínio da musculação (46%), seguido do 

futebol (21,10%). Neste contexto, 32,9% dos acadêmicos não praticam atividades 

físicas, já que se espera de educadores físicos que o exercício físico seja estimulado 

na sua maioria. 

Verificou no estudo que dos 135 participantes, 8,9% utilizavam anabolizantes. 

Este resultado foi considerado significativo, por se tratar de estudantes que tem 

acesso a informações, através do conhecimento adquirido no período acadêmico 

sobre os riscos e efeitos adversos que a utilização dessas drogas podem trazer à 

saúde. Silva e Lima (2007), ao avaliar 248 alunos do Curso Superior de Educação 

Física de duas universidades que apresentam esta formação na cidade de Campo 

dos Goytacazes (RJ), verificou que 4% da amostra eram usuários de anabolizantes. 

Confirmando com nossos resultados, Montanher et.al. (2018), verificaram a 

prevalência do uso dessas substâncias em praticantes de musculação, 10% dos 

participantes afirmaram serem usuários. 

A utilização de substâncias anabolizantes, frequentemente encontra-se 

relacionada aos benefícios estéticos que eles proporcionam. Dentre os usuários de 

anabolizantes no presente estudo, a maioria, 56%, desejava o aumento de massa 

muscular 28% relataram melhora do desempenho e performance e 17% afirmaram o 

uso com objetivo de emagrecimento. Nota-se um resultado semelhante no estudo 

feito por Barquilha (2009), onde a maioria descreveram que, o principal motivo para 

o uso de destas drogas foi o aumento de massa muscular. Já no estudo de Iriart, 

Chaves e Orleans (2009), ao investigar as motivações para o uso de anabolizantes 

em praticantes de musculação em academias de classe baixa e média na cidade da 

Salvador (BA), relataram que durante entrevista com um personal trainer, onde o 

mesmo afirma que a motivação para o uso de esteróides anabolizantes, era a 

necessidade de possuir um corpo definido e musculoso, pois assim, o seu corpo 

funcionaria como um espelho, refletindo o modelo estético no qual o aluno se 

inspiraria na busca de seus objetivos, com isso aumentaria o número de clientes. 



Quando questionados sobre a indicação do uso de esteróides anabolizantes, 

42,90% afirmaram que a droga foi indicada por outros amigos, 21,40% pelo médico 

e 7,10% incentivados por um educador físico. No estudo de Araújo (2002), a maioria 

das orientações de uso, partiu de amigos (39,23%), 6,22% sugestão de um 

professor e 22,97% responderam que a indicação veio de um médico. 

Em resposta ao meio de obtenção, a maioria dos indivíduos (31%), referiram 

a aquisição dos anabolizantes em uma farmácia com receita médica. A segunda 

fonte de obtenção destas substâncias mais citada foi um amigo. No trabalho 

realizado por Iriart e Andrade (2002) em jovens fisiculturistas, os voluntários 

responderam que é frequente a venda de esteróides anabolizantes por outros 

fisiculturistas (amigos), como forma de custear o próprio uso. 

Quanto à classificação dos esteróides anabolizantes, os compostos mais 

citados pelos usuários foram: Durateston (19%), Winstrol (Stanozolol) (14%) e 12,1% 

relataram Deca Durabolin (Nandrolon). Observa-se um resultado equivalente no 

estudo feito por Ataíde e Worfel (2016), onde algumas das drogas mencionadas 

acima como: Deca Durabolin, Durateston e Winstrol, também foram identificadas em 

uma pesquisa com professores de educação física.    

Já Ferreira e colaboradores (2014), em um estudo com praticantes de 

musculação do sexo masculino, afirmam que as substâncias mais utilizadas por 

estes usuários foram Deca Durabolin, Deposteron e Hemogenin (66%), seguidos de 

Anabol (31%). Verifica-se na literatura que essas drogas identificadas são muitos 

relatadas por pessoas que utilizam esse tipo de recurso. 

Entre os efeitos colaterais mais citados pelos usuários da pesquisa, foi acne 

(15,35%), o aumento da pressão arterial (15,35), atrofia testicular (7,70%), a 

ginecomastia (7,70%), diminuição da libido (8,3%) entre outros. Estes resultados 

estão de acordo com outros estudos como de Abrahin e colaboradores (2013), em 

estudo realizado com professores de educação física atuante em academias de 

Belém (PA), relatam que 90,6% dos participantes experimentaram aumento de acne, 

agressividade (76,19%) e atrofia testicular (76,19%). Já Ferreira et. al. (2014), 

demonstram que os efeitos colaterais mais citados foram aparecimento de cravos e 

acne (15,6%), estrias (13,8%) e 12% relataram o aumento da agressividade. No 

estudo de Silva e Lima (2007), com estudantes de educação física, 15% dos 

usuários observaram que, após a utilização de anabolizantes ficaram mais eufóricos 

e que 15% citaram o aparecimento de cravos e espinhas. Sendo assim, os efeitos 



colaterais mais citados pelos estudantes de educação física, que afirmaram fazer o 

uso de esteróides anabolizantes são muito recorrentes nas pesquisas com usuários 

destas substâncias. Também é importante salientar que diversos efeitos adversos 

são assintomáticos e em longo prazo. 

Quanto ao tempo de uso de anabolizantes, 60% dos usuários afirmaram ter 

feito o uso em um período entre 1 à 4 meses, 10% utilizaram entre 5 à 8 meses e 

30% relataram o uso sem interrupções por mais de 12 meses. Ferreira e 

colaboradores (2014) observaram que 63% dos usuários praticantes de musculação, 

afirmaram ter feito o uso por dois meses sem interrupções, 11,8% por seis meses 

sem interrupções e 21,3% por mais de 12 meses com interrupções. Já no estudo de 

Silva e Lima (2007), relataram que 70% dos indivíduos utilizam anabolizantes em um 

período entre 1 e 2 meses e 10% entre 4 e 6 meses. 

Quando os usuários foram questionados quanto à forma de administração, 

50% afirmaram o uso via parenteral e 44,40% responderam que a utilização foi feita 

via enteral através de comprimidos. Destes que relataram o uso parenteral, 8,3% 

(um participante), afirmou ter compartilhado seringa. No estudo de Araújo (2003) 

com fisiculturistas, 7,66% dos usuários de anabolizantes afirmaram que já haviam 

compartilhado seringa e agulhas com outros indivíduos. Iriart e Andrade (2002), 

relatam que essa conduta é frequente entre usuários dessas drogas e que a 

aplicação do anabolizante entre fisiculturistas, faz parte de um certo ritual entre os 

praticantes. Esse dado é extremamente preocupante, devido ao risco de 

transmissão de doenças entre os mesmos. 

Quanto ao gasto mensal na aquisição dos esteróides anabolizantes, 58,3% 

investem mais de R$ 200,00 por mês e 16,7% gastam entre R$ 100,00 e R$ 200,00. 

Em relação à satisfação com os resultados obtidos através da utilização dos 

anabolizantes, observou que 66,7% destes, afirmaram estar satisfeito com os 

objetivos alcançados, apesar dos diversos efeitos colaterais relatados. Dos 12 

usuários da pesquisa, 41,7% responderam que não pretendem cessar o uso dessas 

substâncias. 

Em relação à indicação de anabolizantes para outro amigo, 16,7% dos 

usuários afirmaram que recomendariam para outras pessoas. Este dado é 

preocupante, tendo em vista que o futuro profissional de educação física tem como 

obrigação promover a saúde dos alunos e não incentivar o uso indiscriminado de 



esteróides anabolizantes, sendo que, o único profissional habilitado que pode fazer a 

prescrição desta classe de medicamentos é o médico, para finalidades terapêuticas.  

 

6- CONCLUSÃO  

Os dados apresentados neste estudo demonstram uma prevalência de uso de 

esteróides anabolizantes entre os acadêmicos do curso de educação física, 

confirmando os achados encontrados na literatura. Neste estudo percebemos que a 

principal motivação dos indivíduos para o uso indiscriminado dessas drogas, é o 

desejo de um corpo escultural , ou seja, interesses estéticos. 

De acordo com a presente pesquisa, diversos efeitos colaterais foram 

relatados pela maioria dos usuários de anabolizantes, como: surgimento de acne, 

aumento da pressão arterial, atrofia testicular e ginecomastia. Entretanto, a 

percepção destes efeitos adversos e riscos para a saúde, parecem não inibir o uso 

destas substâncias.  

Existem poucos achados na literatura a respeito do conhecimento e uso de 

anabolizantes por estudantes de educação física. A falta de pesquisas suficientes e 

conclusivas deve-se não só ao fato de ser um assunto polêmico, mas também ao 

constante surgimento de novas substâncias no mercado, sendo muito desses 

produtos, vendidos sem a fiscalização dos órgãos de saúde. Assim, maiores 

informações acerca dos riscos dessas drogas são necessários, a fim de se evitar um 

problema de saúde pública, visto que no estudo, a venda e indicação foram feitas 

por amigos e profissionais não especializados no assunto. 

Considerados os dados da pesquisa, ressaltamos a necessidade de novos 

estudos acerca do monitoramento dessas drogas entre acadêmicos e educadores 

físicos, visto que, como foi demonstrado no trabalho, um pequeno percentual de 

acadêmicos usuários de anabolizantes, e visando o futuro educador físico, deveria 

este percentual deveria ser nulo. Sugerimos também campanhas de conscientização 

tanto com os acadêmicos quanto com educadores físicos sobre os riscos para a 

saúde, em relação ao uso indiscriminado de esteróides anabolizantes, a partir do 

entendimento de que eles necessitam do elevado nível de informação sobre estas 

substâncias, visto que serão disseminadores de informações em locais de prática 

profissional. 
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