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RESUMO 

Os esteroides anabolizantes (EAA) são classificados como um subgrupo de andrógenos compostos por 
substâncias sintéticas derivadas da testosterona, desenvolvidas para fins terapêuticos. No entanto, tais 
substâncias também passaram a ser utilizadas no âmbito das academias e no esporte, a fim de otimizar 
preponderantemente o desempenho físico-esportivo, devido a grande propriedade anabólica. Dessa forma, o 
presente estudo teve como objetivo central identificar a prevalência de consumo de recursos ergogênicos 
farmacológicos e suplementos alimentares em praticantes de musculação, em Paranacity-PR. Para tanto, 
foram selecionados (n=117) praticantes experientes de musculação, sendo 49 do sexo masculino e 68 do 
sexo feminino. Á vista disso, (86,3%) destes alunos relataram fazer musculação, enquanto (13,7%) realizavam 
apenas treinamento aeróbio durante 3x na semana. Em adição, também se verificou a administração de 
esteroides anabólicos androgênicos em praticantes de musculação (12%), sendo a maior parte adquirida em 
farmácias sem receita médica (6,8%). Destarte, o presente estudo ressalta a necessidade de ações 
preventivas e educativas junto a população em estudo, com o intuito de empregar estratégias a fim de orientar 
os profissionais de saúde, tendo em vista os problemas acarretados pelo uso inadequado de EAA. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Anabolizantes; Medicina baseada em evidências; Suplementos. 

INTRODUÇÃO 

Os hormônios esteroides anabólicos androgênicos (EAA), são classificados como 
substâncias sintéticas derivadas da testosterona utilizadas para o tratamento ou controle 
de inúmeras enfermidades (EVANS, 2004; MINEIRO, 2015). Na medicina, drogas 
semelhantes são utilizadas no tratamento da sarcopenia, hipogonadismo, câncer de mama 
e da osteoporose (JUNIOR et al., 2018). Desde a década de 1945, os EAA foram utilizados 
no tratamento de crianças com raquitismo, osteomalacia, pacientes queimados, 
deprimidos, em recuperação de grandes cirurgias e também para restaurar ou restabelecer 
o peso corporal dos sobreviventes dos campos de concentração, durante a 2ª guerra 
mundial (ABRAHIN et al., 2013). 

Por outro lado, no cenário esportivo, o abuso de anabolizantes apresentam grande 
preocupação por instituições governamentais e das mais significativas agências sanitárias 
e esportivas conforme a Organização mundial da saúde (OMS, 2014) e o Comitê Olímpico 
Internacional (COI, 2003). De acordo com o ministério do Esporte e Conselho Nacional do 
Esporte (2004), o doping é definido como o uso de qualquer substância endógena ou 
exógena em quantidades ou vias anormais com a intenção de aumentar o desempenho do 
atleta, a saúde ou espírito de jogo, por ocasião de competição desportiva ou fora dela 
(COSTA, 2013; FREITAS et al., 2017). Em congruência com dados clínicos e 
epidemiológicos, o abuso dos EAA por seres humanos é normalmente associado ao abuso 
de algumas drogas, como cocaína, álcool, anfetaminas e maconha (MHILLAJ et al., 2015). 
Neste contexto, surgem várias estimativas de prevalências destes fármacos em diferentes 
divisões da sociedade e da pratica esportiva, tornando-se mais disponíveis na literatura 
norte americana (LUIGI et al., 2012). 
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Os anabolizantes são utilizados para o aumento da força e da massa muscular 
(GOMES et al., 2018). Contudo, no Brasil não se sabe corretamente sobre os efeitos 
anabólicos no desempenho atlético, visto que permanecem até hoje, dados controversos 
dentro da literatura (FREITAS et al., 2017; MORAES et al., 2015). Adicionalmente, o 
consumo ilegal dessas drogas é preocupante, considerando-se que uma amostra 
expressiva dos indivíduos que usam essas substâncias, constitui-se por adolescentes, 
atletas recreacionais e mulheres (GORINI et al., 2015). Além disso, muitos destes 
praticantes administram essas drogas de forma inconsciente devido à importância que é 
atribuída à estética corporal (MINEIRO et al., 2015).  

O uso demasiado dos anabolizantes é baseado em doses suprafisiológicas que são 
de (10 a 100 vezes maiores) que as doses terapêuticas e isso tem sido relacionado a um 
amplo prenúncio de efeitos adversos, os quais são correlacionados a princípios físicos e 
psíquicos (FREITAS et al., 2014). Outrossim, não se sabe ao certo a atuação dos EAA no 
cérebro humano, decorrendo relatos de alterações no comportamento agressivo, 
ansiedade e depressão (POPE et al.,1998; SCHULTE et al., 1993; SILVA et al., 2018).  

Concomitantemente a utilização dos medicamentos, os praticantes de musculação 
recorrem aos suplementos alimentares (SA) com o intuito de potencializar o ganho de 
massa muscular (CASSIA, 2014; NOGUEIRA et al., 2015; REIS et al., 2018). Conforme a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2018), os SA são produtos constituídos 
de vitaminas, minerais, extratos, aminoácidos, metabólicos ou combinações desses 
ingredientes, não sendo considerados como alimentos convencionais da dieta, desde que 
não ultrapassem 100% da ingestão alimentar diária. Suplementarmente, os SA visam 
complementar a dieta de um indivíduo ou fornecer nutrientes que não consigam suprir a 
demanda diária (APPLEGATE, 1997; LOIOLA et al., 2015; ZANUTO et al., 2015). 

Os pressupostos que justificam a consumação de SA e EAA pelos praticantes de 
musculação são bem heterogêneos. Do mesmo modo, não são encontrados fundamentos 
científicos dentro da literatura para o uso dessas substâncias fora do contexto terapêutico 
ou do desempenho esportivo para os SA. À vista disso, verifica-se que na maioria dos 
casos, determinada administração são feitas de modo pouco consciente, sem critérios, sem 
prescrição médica e até mesmo, em decorrência da quantidade elevada de produtos de 
fácil aquisição em farmácias (LOIOLA et al., 2015). Dessa maneira, é imprescindível que a 
suplementação, bem como administração de EAA sejam indicados e acompanhados por 
profissionais qualificados, tendo em conta que os efeitos podem ser antagônicos e 
consequentemente, implicarão em agravos à saúde dos usuários, além de efeitos colaterais 
subjacentes (SILVA, 2018). Nesse contexto, o presente estudo buscou identificar a 
prevalência da administração de EAA e AS em praticantes de musculação no município de 
Paranacity-PR.  

MATERIAIS E MÉTODOS  

Caracterização do estudo 

A presente pesquisa se caracteriza como transversal e descritiva, de acordo com 
Thomas, Nelson e Silverman (2012). 

População e amostra  

O Município de Paranacity dispõe uma população aproximada de 11.361.000 
habitantes pela estimativa do IBGE/2018. Para tanto, a amostra foi constituída por (n=177) 
alunos sendo 49 do sexo masculino e 68 do sexo feminino devidamente matriculados nas 
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academias de musculação, sendo que os participantes eram frequentadores de duas 
academias diferentes. 

Delineamento da pesquisa  

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Unicesumar (CEP) sob registro nº 2.840.567/2018. Os responsáveis assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido. Ressalta-se ainda, que o estudo seguiu todas as 
recomendações propostas na resolução 466/2012 do Ministério da Saúde, assim como a 
declaração de Helsinque. As identificações de possíveis usuários de EAA foram feitas pelos 
próprios alunos das academias, por meio do preenchimento de um questionário 
estruturado, tendo em conta que tinham conhecimento prévio sobre o uso de anabolizantes 
por parte destes alunos. A coleta de dados transcorreu-se nas próprias academias de 
musculação, em diferentes dias e horários, por um pesquisador devidamente treinado. 
Todos os dados foram coletados nos meses de agosto e novembro de 2018. 

Critérios de inclusão e exclusão  

Como critério de inclusão, foram aceitos os indivíduos com as seguintes 
características: a) os participantes deveriam estar acertadamente matriculados nas 
academias, b) ser maiores de idade e praticante de musculação durante aproximadamente 
6 meses, c) consentir o preenchimento do instrumento utilizado e d) ter frequência semanal 
pelo menos 3x na semana com treinamento resistido ou aeróbio. Os critérios de exclusão 
foram: a) ser menor de idade e b) não possuir nenhum vínculo com as academias em 
questão.  

Instrumentos de investigação  

Como técnica de coleta de dados, foi elaborado um questionário que investigou a 
utilização de recursos ergogênicos nutricionais e farmacêuticos, assim como a incumbência 
da utilização, a forma de aquisição dos produtos, quem indicou e/ou prescreveu as drogas. 
Em adição, os participantes foram questionados acerca de possíveis efeitos deletérios 
ocasionados pelas substâncias administradas, assim como suplementos alimentares, 
frequência absoluta e relativa de treinos, assim como relato sobre o uso dos EEA e SA.  

Analise estatística  

A normalidade da distribuição dos dados foi verificada para todas as variáveis, por 
meio do teste de Kolmogorov–Smirnov. Mediante a corroboração, utilizou-se a estatística 
descritiva com a frequência relativa e absoluta das variáveis, além da média e (±) desvio 
padrão. Adicionalmente, os dados foram tabulados no programa Excel (versão 2013, 
Microsoft, Estados unidos da américa).  

 
RESULTADOS 

Os questionários foram preenchidos por todos os praticantes de ambas academias, 
sendo n=82 alunos (40,3 ± 24,1) academia 1 e n=35 alunos (18 ± 10,2) da academia 2. 
Complementarmente, foi traçado um perfil entre musculação e condicionamento aeróbio, 
visto que (86,3%) dos entrevistados disseram fazer musculação, enquanto (13,7%) 
realizaram apenas treinamento aeróbio, durante 3x na semana. 

Ademais, todos os participantes que fizeram a musculação, afirmaram que não 
faziam treinamento aeróbio (pré-treino ou pós-treino), devido ao receio de perder massa 
muscular ou minimizar tais ganhos. A tabela 1 classifica a frequência absoluta e relativa de 
praticantes que faziam musculação e treinamento aeróbio.  
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Tabela 1 - Distribuição do número e porcentagem de praticantes segundo perfil da amostra (n=117). 

Nota: os valores são expressos pelos dados absolutos e relativos.  
Fonte: os autores. 
 

Perfil dos usuários  

O principal motivo para o uso de EAA apresentados pelos entrevistados, foi a 
intenção de aumentar a massa muscular. Desse modo, (12,2%) dos frequentadores 
utilizaram os EAA, sendo que (6,0%) afirmaram ter utilizado Propionato de testosterona e 
Oxandrolona; (3,2%) Deca-durabolin e Decanato de testosterona. Além disso, (2,9%) 
utilizaram Stanozolol e Dianabol. Adicionalmente, foram verificados que os SA mais 
consumidos foram a proteína do soro do leite (Whey-protein) aminoácidos de cadeia 
ramificada (BCAA), creatina e glutamina. A tabela 2 mostra o perfil de uso dos EEA por 
praticantes de musculação das academias de Paranacity-PR. 
 
Tabela 2 - Medicamentos utilizados pelos voluntários da pesquisa (n=7). 

Nota: Dados da administração de EAA = esteróides anabólicos androgênicos por praticantes de musculação. 
Fonte: os autores. 

 

Tabela 3 - Suplementos utilizados em associação com EAA por praticantes de musculação nas 

principais academias de Paranacity-PR. 

Nota: Dados dos SA = suplementos alimentares. 
Fonte: os autores. 
 

Suplementarmente, alguns fatores são indispensáveis para traçar estratégias com o 
intuito de controlar o uso excessivo de EAA por praticantes de musculação, treinamento 
aeróbio ou qualquer tipo de usuário. Em primeiro lugar, é chamada a atenção o modo que 
eles conseguem a droga, tendo em conta que (6,8%) conseguiram os EAA em farmácias, 
mesmo não sendo permitido sua comercialização sem prescrição médica. Ademais, (2,4%) 
citam amigos de academia como uma fonte para obter os medicamentos ilícitos. Em 
síntese, (2,8%) afirmam que obtiveram as drogas por meio da indicação de professores de 

Variáveis Frequência absoluta        Frequência relativa 

Musculação 101                               86,3% 
Aeróbio 16                               13,6% 

 
Nome cientifico 

 

 
Nome comercial (Brasil) 

Propionato de testosterona Deposteron 
Oxandrolona Anavar 

Cipionato de testosterona Deposteron 
Stanozolol Winstrol 
Dianabol Metandienona 

Decanoato, Isocaproato Fenilproprionato, e 
Propianato (Testosterona) 

Durateston 

 
Suplementos alimentares 

 

Número de vezes 
que foi citado pelos usuários 

Whey-protein 6 

BCAA 4 

Creatina 3 
Glutamina 1 
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educação física. A tabela 4 mostra o perfil dos locais de aquisição dos esteróides anabólicos 
androgênicos (EAA). 

 

Tabela 4 - Aquisição dos esteróides anabólicos androgênicos por praticantes de musculação. 

Nota: os valores são expressos pelos dados absolutos e relativos. 

 

Além do mais, verificou-se o nível de escolaridade dos praticantes de musculação e 
condicionamento aeróbio nas academias. Nesse seguimento, identificou-se que (3%) eram 
alfabetizados, (6%) tinham ensino fundamental, (48%) concluíram o ensino médio, (24%) 
iniciaram um curso superior e (20%) concluíram o ensino superior. A tabela 5 mostra o nível 
de escolaridade dos frequentadores das duas academias.  
 
 
Tabela 5 - Frequência absoluta e relativa do nível de escolaridade dos praticantes de musculação 
(n=117). 

Nota: os valores são expressos pelos dados absolutos e relativos. 
Fonte: os autores. 
 

DISCUSSÃO 

A disseminação de padrões estéticos estereotipados com o corpo magro, com baixa 
quantidade de gordura ou com elevado volume e tônus muscular, da busca incessante pelo 
melhor físico e também para manutenção da saúde, cresceu exponencialmente em 
academias, sobretudo nas modalidades praticadas com periodicidade como a musculação, 
que visa otimizar a performance esportiva, condicionamento físico e hipertrofia muscular 
(ADAM, 2013). Não obstante, é sabido que para um excelente desempenho na realização 
de exercício resistido, é recomendado adotar uma alimentação adequada, no tocante à 
quantidade, qualidade e horário da ingestão e do mesmo modo, a reposição hidroeletrolítica 
antes, durante e após o treino, dependendo do volume e intensidade empregados 
(SANTOS et al., 2016).  

Nesse sentido, no presente estudo foi observado a administração de EAA e consumo 
de SA em praticantes de musculação. Deste modo, verificou-se uma prevalência da 
utilização dos anabolizantes foi de ~12%. As substâncias mais utilizadas foram o 
Propionato de testosterona, Oxandrolona, Cipionato de testosterona, Stanozolol e 
Dianabol. Dados similares a estes foram encontrados por Araújo, Andreolo e Silva (2002), 
que verificaram a administração dos EAA, sendo as drogas mais utilizadas: Deca durabolin 
e Oximetolona (66%), seguidos de Boldenona Equipoise (31%) e Somatotrofina (3%), 
respectivamente.  

Aquisição de EAA Frequência relativa 

Farmácias – sem prescrição médica 6,8% 
Amigos/companheiros da academia 2,4% 

 Profissionais de Educação física 2,8% 

 
Nível de escolaridade 

 
Frequência absoluta 

 
Frequência relativa 

 

Alfabetizado 3 3% 
Ensino fundamental 7 6% 
Ensino médio 56 48% 
Superior incompleto 28 24% 
Superior completo 23 20% 
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Respostas similares foram obtidas em pesquisa prévia, na qual foram verificadas a 
administração de Deca-durabolin (35,2%), Fenilpropionato (17,6%), Stanozolol (15,7%), 
Dianabol (13,7%), undecilenato de boldenona (5,9%), Oximetolona (5,8%), Cipionato de 
testosterona (3,93%) e Oxandrolona (1,9%), por praticantes de musculação (FRIZON; 
MACEDO; YONAMINE, 2005).  

Mediante as respostas obtidas, os efeitos mais citados pelos entrevistados foram: a) 
(8,3%) relataram ter náuseas e vômitos durante o treino; b) (2,2%) disseram ter acne e 
grande potencial de agressividade durante a consumação de EAA e c) (1,5%) confirmaram 
queda de cabelo e diminuição da libido após a ciclo de administração por ~12 semanas. 
Resultados divergentes também foram observados no estudo de Iriart e Andrade (2002), 
na quais foram avaliados 212 praticantes de musculação, sendo detectados os seguintes 
efeitos colaterais: como impotência sexual, problemas cardíacos e circulatórios, virilização, 
ginecomastia, dores fortes no peito e problemas diversos no fígado. 

De acordo com Loiola et al. (2015), foram verificados os seguintes efeitos colaterais 
em indivíduos que administraram EAA: acne, ginecomastia, depressão, hipertensão, 
agressividade, alteração do humor, diminuição da libido após o uso de esteróides, queda 
de cabelo, aumento excessivo de pelos no corpo, náuseas e vômitos. Em conformidade, 
Schmitz e Campagnolo (2013) conduziram uma pesquisa com indivíduos do sexo 
masculino, maiores de idade, utilizando a escala de satisfação da aparência muscular, em 
que foram encontrados risco de dismorfia muscular em (17,6%) dos indivíduos. Portanto, 
em vista disso, identifica-se a indispensabilidade de ações em promoção da saúde, a fim 
de instruir as pessoas sob os riscos da administração de EAA.  

Segundo Silva e Moreau (2003), foram observados dados similares que corroboram 
com as respostas do presente estudo, uma vez que se houve o aumento da libido, alteração 
do humor, agressividade e o aparecimento de acne e ginecomastia em indivíduos que 
administraram EAA. Diante do exposto, investigações indicam que à consumação 
demasiada do SA e EAA são atribuídas consequências que vão desde efeitos colaterais 
muito leves como câimbras e cansaço muscular - até prejuízos graves, como a acromegalia, 
síndrome metabólica, sobrecargas renais e hepáticas, alterações psicológicas, cardíacas e 
morfológicas (ginecomastia e aumento do clitóris) e ocasionando até mesmo a morte de 
indivíduos (NOGUEIRA et al., 2013). 

Sob outra conjuntura, o presente estudo também verificou os locais de aquisição das 
drogas. Sendo que (6,8%) conseguiam as drogas em farmácias sem receita medica, (2,4%) 
compravam com amigos/companheiros da academia e (2,8%) tinham fonte de obtenção 
por meio do profissional de educação física. Do mesmo modo, Silva, Danielski e 
Czepielewski (2002), verificaram que (12%) dos praticantes adquiriram as drogas em 
farmácias (com receita médica), (65%) em farmácia (sem receita medica) e (29%) disseram 
conseguir as drogas em outros estabelecimentos. Com igualdade, Frizon, Macedo e 
Yonamine (2005), constataram que os indivíduos conseguiam os esteróides anabólicos em 
farmácias, sendo que (25,9%) obtinham em farmácias sem receita médica e (33,3%) 
declararam obter em outros estabelecimentos comerciais. Consequentemente, ao 
considerar a obtenção dos EAA em farmácias, torna-se substancial a inspeção os lotes, 
quantidade dos medicamentos e controle das receitas entregues nos referidos 
estabelecimentos.  

Além do mais, o presente estudo também verificou o nível de escolaridade, sendo 
que (3%) eram alfabetizados, (6%) tinham ensino fundamental completo, (48%) tinham 
ensino médio, (24%) superior incompleto e (20%) superior completo. De acordo com Iriart 
e Andrade (2002), dados semelhantes ao presente estudo foram encontrados, na medida 
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em que (39,4%) apresentava ensino médio e (30,2%) ensino superior. Adicionalmente, 
Frizon, Macedo e Yonamine (2005), foram identificados que destes 418 praticantes de 
musculação, (62,6%) relataram cursar ou ter concluído o nível superior, enquanto (33,7%) 
o ensino médio. Assim, não é possível afirmar que a falta de instrução (quantificada em 
anos de estudo) possa estar associada ao consumo de EAA. Tais respostas podem estar 
associadas a melhora da autoestima, assim como para o desenvolvimento físico-esportivo 
(SEREM JÚNIOR, 2012). 

De forma categórica, no presente estudo é evidenciado que apelo à estética é a 
grande motivação para o consumo de EAA. Nesse contexto, o efeito da consumação dos 
EAA no que tange o perfil estético e desenvolvimento muscular, pode ser considerado 
transitório, visto que após o término de utilização no organismo, a musculatura desenvolvida 
tende a minimizar os resultados obtidos durante o uso. Além disso, os indivíduos podem 
ficar frustrados e consequentemente aumentar o quadro caótico de dismorfia muscular 
(SEREM JÚNIOR, 2012). 

À vista disso, o estudo conduzido por Sousa et al. (2017), verificou que (87,5%) dos 
entrevistados declararam que a hipertrofia muscular e perda de gordura foram os principais 
alvos do consumo de EAA, sendo os dois, os principais objetivos do treinamento físico. 
Outro fator imprescindível analisado foi o aspecto psicológico, na medida em que os 
usuários entrevistados relataram não acreditar que seja possível obter hipertrofia muscular, 
perda de gordura, incrementar seu respectivo desempenho sem o uso dos recursos 
farmacológicos, deixando os usuários dos EAA mais dependentes da droga por fatores 
psicológicos. 

Nessa conjuntura, os resultados supramencionados corroboram em parte com os 
achados deste estudo, embora a administração ilícita dessas substâncias proporcione 
benefícios relacionados ao aumento de massa magra e perda de gordura, muitos 
praticantes se mostraram insatisfeitos com o próprio corpo, por não apresentarem ganho 
satisfatório de massa muscular (MINEIRO et al., 2015).  

Cabe salientar, que ainda são controversos dados com relação aos efeitos positivos 
destes recursos, como hipertrofia muscular e queima de gordura corporal, mesmo os 
usuários relatando subjetivamente melhora na performance e no rendimento físico 
(GONCALVES et al., 2018). Fato este que, fortuitamente, exibem músculos semelhantes a 
atletas olímpicos, porém, provavelmente, tal informação seja implicitamente manipulada por 
indivíduos que deduzem entendimento sobre fisiologia médica do esporte (SILVA et al., 
2018). 
 
CONCLUSÃO  

Diante dos resultados encontrados, foi possível observar a prevalência (frequência 
relativa e absoluta) dos praticantes de musculação das academias do município de 
Paranacity que fazem a administração de EAA e SA regularmente, sendo este público 
predominantemente masculino, com ensino médio e com alta aderência ao treinamento de 
musculação e esporadicamente ao treinamento aeróbio. Com base nos efeitos descritos, é 
indispensável adotar medidas preventivas com o propósito de esclarecer aos praticantes 
de musculação, os efeitos colaterais oriundos da utilização inadequada do EAA. 
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QUESTIONÁRIO 

Prevalência de recursos ergogênicos farmacológicos e suplementos 
alimentares em praticantes de musculação 

  

1 - Idade: (   ) até 20 anos (  ) 21 a 25 anos (   ) 26 a 30 anos (   ) 31 a 40 anos (   ) acima 

de 40 anos . 

2 - Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 

3 - Estatura:  

4 - Grau de estudo: (   ) alfabetizado (   ) fundamental (   ) médio (   ) superior completo (    ) 

superior incompleto 

4 - A quanto tempo pratica esporte: (    ) 1 mês (   ) 6 meses (   ) 12 meses (   ) mais tempo 

5 - Qual a modalidade: (    ) Musculação (   ) Aeróbica (    ) Natação (   ) Outra  

6 - Já fez ou faz atualmente uso de Esteroide Anabolizante: 

 Sim (   ) Não (   )  

 Qual ?  

(   ) Winstrol® (estanozolol) (   ) Dianabol® (metandrostenolona) (    ) Deca - Durabolin® 

(decanoato de nandrolona) (   ) Oxandrin® (oxandrolona) (   ) Depo - testosterone® 

(cipionato de testosterona) (   ) Equipoise ® (undecilenato de boldenona) (   ) Durateston® 

(fenilpropionato, isocaproato, propionato e decanoato de testosterona) (    ) Outro.  

Qual ?  

7 - Há quanto tempo usa/usou esteróides anabolizantes? (    ) menos de um mês (    ) de 

um mês a seis meses (    ) de seis meses a um ano ( ) mais de um ano  

8 - Qual a finalidade do uso? (    ) Estética (    ) Ganho de força  (    ) fins terapêuticos 

Outros. 

Qual?  

9 - Faz uso de outros medicamentos ou suplementos em associação com os esteróides 

anabolizantes?  

(    )  Não (    ) Sim. 

 (   ) Efedrina (    ) Clembuterol (    ) Diuréticos (    ) Tamoxifeno (    ) GH (hormônio do 

crescimento (    ) hcG (gonadotrofina coriônica) (     ) Insulina (    ) Hepatoprotetor (protetor 

do fígado) (    ) Suplementos. 

Outro?   

10 - Durante o uso, já evidenciou algum sintoma colateral?  

O questionário NÃO deve conter nome, endereço ou telefone para que sua identidade 

seja preservada e garanta a veracidade nas respostas. 
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Sim (     ) Não (   ) 

(    ) Pressão alta (Hipertensão) (   ) Náuseas e vômitos (   ) Aparecimento de "espinhas" 

(acne) (   ) D 

epressão (   ) Dependência (    ) aumento da libido (    ) diminuição da libido (    ) 

agressividade/alteração no humor (    ) atrofia dos testículos (    ) Outro.  

Qual?  

11 - Qual o meio de obtenção desses esteróides anabolizantes? (    ) Na Farmácia, com 

receita  

(   ) Na Farmácia, sem receita (    ) Amigos (    ) Outros estabelecimentos comerciais 

12 -  Durante o uso do Esteróides Anabolizantes fez acompanhamento médico?  

(    ) Sim (   ) Não 

13 - Você acha que o acompanhamento médico ajuda a prevenir doenças futuras? 

 (    ) Sim (    ) Não  

14 - Você acha que os efeitos adversos podem ser prevenidos com o uso de outros 

produtos? 

 (    ) Sim (    )Não 

 


