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Estudo realizado em Novembro de 2005 que teve como obje-
tivo descrever a percepção de adolescentes com idades entre 
18 e 21 anos matriculados em uma academia de ginástica do 
município de Cuiabá, quanto ao uso de esteróides anabóli-
cos. Escolhidos aleatoriamente, utilizou-se a pesquisa de 
campo a partir do método qualitativo e da análise temática. 
Evidenciou-se que as crenças e valores dos adolescentes 
quanto ao uso de anabolizantes são secundários à falta de 
conhecimento adequado a respeito de tais substâncias, influ-
enciados pelo ideário de uma sociedade com rígida escala de 
valoração em favor de um estereótipo que privilegia a beleza 
e a força, sendo assim o desejo de se obter uma imagem cor-
poral bela e forte, geram nos adolescentes, crenças e expec-
tativas acerca da aquisição de um fenótipo que facilite sua 
inclusão/aceitação social.
Descritores: Percepção, Anabolizantes, Adolescentes.

This study was carried out in November, 2005 and had as 
aim to describe the perception of adolescents aged among 
18 and 21 years old, registered in an academy of gymnas-
tics situated in Cuiabá, regarding the use of anabolic ste-
roids. Aleatorily chosen, it was used a field research from 
the qualitative method and thematic analysis. It was proven 
that adolescents’ beliefs and values in relation to anabolic 
use are secondary to the lack of adjusted knowledge re-
garding such substances. Influenced by the idea of a so-
ciety with rigid scale of valuation in favor of a stereotype 
that privileges the beauty and the force, being, therefore, 
the desire of getting a strong and beautiful body image, it 
is generated in adolescents, beliefs and expectations con-
cerning the acquisition of one phenotype that facilitates 
their social inclusion/acceptation.
Des crip tors: Perception, Anabolic, Adolescents. 

Estúdio realizado en noviembre de 2005, que tuvo como ob-
jetivo describir la percepción de adolescentes con edades 
entre 18 y 21 años registrados en un gimnasio de la ciudad 
de Cuiabá cuánto al uso de esteroides anabólicos. Escogido 
aleatoriamiente, se usó investigación de campo a partir del 
método cualitativo y análisis temático. Se evidenció que las 
creencias y valores de los adolescentes cuánto al uso de 
anabólico, son secundarios a la falta de conocimiento con re-

Percepção de adolescentes de Cuiabá 
com idades entre 18 e 21 anos 
quanto ao uso de esteróides anabólicos

Recebido: 18/10/2005
Aprovado: 30/01/2006

LUCIANE PAES FRANCO  
Enfermeira de Saúde Pública

GRACIENE LANNES LEITE Mestre em Saúde Pública pela FSP/USP. 
Docente da Universidade de Cuiabá (UNIC)

ROSADÉLIA CARBONI MALHEIROS Enfermeira. Mestre em 
Educação pela Universidade Mackenzie

Franco LP, Leite GL, Malheiros RC.  Percepção de adolescentes de Cuiabá com idades entre 18 e 21 anos matriculados em uma academia de ginástica no 
Município de Cuiabá quanto ao uso de esteróides anabólicos

saúde do adolescente

Saúde do adolescente.indd   8 02.03.06   17:15:43



8 Saúde Coletiva 2006;03(9):08-13 

Franco LP, Leite GL, Malheiros RC.  Percepção de adolescentes de Cuiabá com idades entre 18 e 21 anos quanto ao uso de esteróides anabólicos

 Saúde Coletiva 2006;03(9):08-13 9

saúde do adolescente

Estudo realizado em Novembro de 2005 que teve como obje-
tivo descrever a percepção de adolescentes com idades entre 
18 e 21 anos matriculados em uma academia de ginástica do 
município de Cuiabá, quanto ao uso de esteróides anabóli-
cos. Escolhidos aleatoriamente, utilizou-se a pesquisa de 
campo a partir do método qualitativo e da análise temática. 
Evidenciou-se que as crenças e valores dos adolescentes 
quanto ao uso de anabolizantes são secundários à falta de 
conhecimento adequado a respeito de tais substâncias, influ-
enciados pelo ideário de uma sociedade com rígida escala de 
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tics situated in Cuiabá, regarding the use of anabolic ste-
roids. Aleatorily chosen, it was used a field research from 
the qualitative method and thematic analysis. It was proven 
that adolescents’ beliefs and values in relation to anabolic 
use are secondary to the lack of adjusted knowledge re-
garding such substances. Influenced by the idea of a so-
ciety with rigid scale of valuation in favor of a stereotype 
that privileges the beauty and the force, being, therefore, 
the desire of getting a strong and beautiful body image, it 
is generated in adolescents, beliefs and expectations con-
cerning the acquisition of one phenotype that facilitates 
their social inclusion/acceptation.
Descriptors: Perception, Anabolic, Adolescents. 

Estúdio realizado en noviembre de 2005, que tuvo como ob-
jetivo describir la percepción de adolescentes con edades 
entre 18 y 21 años registrados en un gimnasio de la ciudad 
de Cuiabá cuánto al uso de esteroides anabólicos. Escogido 
aleatoriamiente, se usó investigación de campo a partir del 
método cualitativo y análisis temático. Se evidenció que las 
creencias y valores de los adolescentes cuánto al uso de 
anabólico, son secundarios a la falta de conocimiento con re-
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specto a estas sustâncias, influenciados por la idea de una 
sociedad con rígida escala de valoración a favor de un es-
tereotipo que privilegia la belleza y la fuerza. Así siendo, el 
deseo de obtener una image corpórea bonita y fuerte, gen-
era en los adolescentes, creencias y expectativas acerca de 
la adquisición de un fenotipo que facilita su inclusión/acep-
tación social.  
Descriptores: Percepción, Anabólico, Adolescentes.

INTRODUÇÃO

O s esteróides anabólicos são hormônios androgênios, se-
cretados principalmente pelos testículos e, em menor par-

te pelo córtex da adrenal e pelo ovário. O androgênio mais 
potente é a testosterona, que tem a função de desenvolver e 
manter os caracteres sexuais secundários e outras funções fi-
siológicas, assim como atuar no tratamento em homens com 
hipogonadismo ou hipopituitarismo e câncer1. Entretanto, 
para os adolescentes a descoberta desses anabólicos faz com 
que os mesmos consumam a testosterona sintética, pois, os 
anabolizantes agem nas fibras dos músculos permitindo que 
estas retenham mais água e nitrogênio favorecendo a sínte-
se protéica que, associado a exercícios físicos aumenta rapi-
damente a massa muscular e a força, tornando os músculos 
mais resistentes e volumosos2.

A crescente valorização do corpo pela sociedade, que ex-
põe como modelo ideal e de masculinidade um corpo con-
tornado por músculos, pode estar contribuindo para que um 
número crescente de adolescentes se envolva com o uso de 
anabolizantes. Uma vez que o uso destes apresenta resultados 
surpreendentes, em apenas dois meses de consumo. Em con-
trapartida, para se conseguir um corpo musculoso,sem o uso 
de anabolizantes necessita-se de treinos intensos por durante, 
pelo menos, um ano3.

Diante do exposto questiona-se, qual é a percepção de ado-
lescentes com idades entre 18 e 21 anos matriculados em uma 
academia de ginástica no município de Cuiabá quanto ao uso 
de esteróides anabólicos?

O interesse pelo problema originou-se da observação fre-
qüente em alguns adolescentes, de rápido ganho de massa 
muscular, além do fisiológico, na qual, o uso de anabolizan-
tes possa estar relacionado à idealização de uma imagem física 
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atraente e musculosa ou a idéia de massa muscular em curto 
período de tempo.

Este estudo poderá contribuir para a produção de conheci-
mentos sobre a percepção de adolescentes que realizam mus-
culação em academias, sobre o uso de anabolizantes, buscando 
fornecer subsídios para elaboração de políticas de saúde pública 
que privilegie a prevenção da utilização de tais substâncias.

 
OBJETIVO
Identificar crenças e valores acerca dos reais motivos que le-
vam os adolescentes a usarem anabolizantes.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de campo, a partir do método qua-
litativo, realizada numa academia de ginástica localizada no 
município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Foram utiliza-
dos como sujeitos do estudo adolescentes com idades entre 
18 e 21 anos, matriculados e praticantes regulares de exer-
cícios de musculação, escolhidos alea-
toriamente. A coleta e análise dos dados 
foram pautados nos critérios da pesquisa 
qualitativa. A coleta de dados foi encer-
rada a partir do momento em que houve 
repetições das respostas, o que ocorreu 
após a realização de entrevistas com 
nove adolescentes. Em atendimento a 
Portaria 196, 10/10/1996, do Conselho 
Nacional de Saúde, o anteprojeto des-
ta pesquisa foi encaminhado ao Comitê 
de Ética e Pesquisa (CEP) da UNIC para 
apreciação e parecer. Após parecer favo-
rável iniciou-se a coleta dos dados. Os 
sujeitos da pesquisa foram esclarecidos 
quanto aos objetivos da mesma, e após 
concordarem assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre Esclarecido. Realizamos 
um estudo piloto com três adolescentes, 
escolhidos aleatoriamente, para averiguar 
a viabilidade do instrumento de coleta 
dos dados, sendo os mesmos incluídos na 
análise do estudo. Para a coleta dos da-
dos foram utilizados questionários semi-
estruturados, com as seguintes perguntas 
norteadoras: Como você descreve o uso 
de drogas anabolizantes por parte dos 
adolescentes? A quê você associa essa 
prática? Fale sobre isso. Posteriormente realizou-se transcri-
ções e categorização das falas. Num segundo momento tais 
categorias foram submetidas à análise temática. Com o intui-
to de manter o sigilo e anonimato os adolescentes pesquisa-
dos foram identificados por números. 

RESULTADOS
A seguir serão apresentadas  categorias e subcategorias, segui-
da de algumas falas e interlocuções com a literatura.

SENTIMENTOS EM RELAÇÃO A AUTO AFIRMAÇÃO E AUTO 
ESTIMA
* Sentimentos de auto afirmação
A adolescência é a fase do desenvolvimento humano situada 
entre a infância e a idade adulta, na qual ocorrem transições 
biológicas, psíquicas e sociais significativas. Sabe-se que 
nesta fase, a busca e construção de uma identidade própria 
surgem como preocupação central e, essa busca pela cons-
trução de uma identidade de adulto implica numa série de 
perdas, como por exemplo, a do corpo infantil. A essas per-
das se acresce os problemas da dificuldade de se configu-
rar uma auto-imagem corporal em um corpo em constante 
transformação, da qual não se tem controle. O adolescente 
pode supervalorizar problemas que nem sempre são relevan-
tes, como as dificuldades no relacionamento com os pais, 
por exemplo. Dificuldades estas, que na maioria das vezes, 
se referem a comportamentos de auto afirmação. Ficou evi-
dente que a auto afirmação é um dos sentimentos presentes 

nos relatos de alguns adolescentes:
“O uso de anabolizantes por parte dos 

adolescentes vêm crescendo como uma 
epidemia dentro das academias, esta prá-
tica pode estar associada à necessidade de 
auto-afirmação, característico desta fase 
da vida...’’( Ad. 1).

“...o uso de anabolizantes está asso-
ciado à necessidade de o adolescente em 
querer aparecer”. (Ad. 4).

* Sentimentos de baixa auto estima
Os adolescentes muitas vezes, estão in-
satisfeitos com a sua aparência física e 
sonham em obter um corpo musculoso e 
atraente, mas nem sempre estes sonhos 
condizem com suas aptidões físicas, o que 
faz com que se sintam frustrados e com 
baixa auto estima. Observou-se que o sen-
timento de baixa auto estima foi utilizado 
como justificativa para o uso abusivo de 
anabolizantes na adolescência:

“...o uso de anabolizantes está associa-
do ao desejo de satisfazer o seu bem estar 
físico e pessoal e não pensam nos malefí-
cios que os anabolizantes causam”. (Ad. 3).

“...geralmente os adolescentes estão des-
contentes com suas formas físicas e têm neces-

sidade de superar estes incômodos...’’ (Ad. 5).
Baseado nestas descrições foi possível observar que a baixa 

auto estima pode estar relacionada com a insatisfação secundá-
ria a uma forma física inacabada e inadequada. A auto estima é 
a opinião e o sentimento que cada um tem por si mesmo. E ter 
consciência de seu valor pessoal, acreditar, respeitar e confiar 
em si. A auto estima, juntamente com o amor próprio, apre-
senta-se como um elemento importante na formação do perfil 
psicológico do ser humano4. 

A auto estima começa a se formar na infância, a partir de 
como as outras pessoas nos tratam, ou seja, as experiências do 
passado exercem influência significativa quando adultos. Per-
de-se a auto estima quando se passa por muitas decepções, 
frustrações, em situações de perda, imagem corporal alterada, 
ou quando não se é reconhecido por tudo o que faz4. Muitos 
jovens buscam compensar a baixa auto estima a partir de um 
corpo bem definido, musculoso e atlético5.

INFLUÊNCIA SOCIAL OU NECESSIDADE DE INCLUSÃO NOS 
GRUPOS SOCIAIS 
* Influências de amigos/familiares
Alguns adolescentes querem  se mostrar fortes e musculosos 
para obter destaque social, sendo que um dos fatores mais 
significativos para o uso de esteróides anabólicos, são as in-
fluências dos grupos de iguais ou pares. Adolescentes, cujos 
melhores amigos usam ou usaram estas drogas serão mais fa-
cilmente influenciáveis a experimentarem estas substâncias 
do que aqueles adolescentes cujos amigos evitam tais drogas 
e não estão de acordo com o seu uso. 

Ressalta-se ainda, que muitos familiares, sendo estes os pais, 
sonham que seus filhos sejam doutores ou algo que os tornem 
famosos, ricos e de destaque social para a família. Porém não 
raramente, essa pressão pode se tornar motivo de grandes con-
flitos e até desajustes psicológicos, fazendo com que estes ado-
lescentes sejam motivados a consumirem drogas. Diante disto 
observa-se os relatos de alguns adolescentes pesquisados:

“...há influência dos amigos que usam ou usaram anabolizan-
tes e afirmam que não houve qualquer efeito colateral”. (Ad. 1).

“...acho que a maioria dos adolescentes usa anabolizan-
tes por influência de amigos e/ou até familiares”. (Ad. 2).

Alguns autores apontam que a maioria dos adolescentes usa 
anabolizantes por influência de seus amigos. Como seus cole-
gas relatam não haverem sofrido qualquer problema pelo uso 
indiscriminado dessas drogas, o adolescente acredita que nada 
irá acontecer com ele também6. 

Para outros autores o uso de anabolizantes entre adolescen-
tes está associado a práticas esportivas, porém muitos adoles-
centes praticam esportes menos por prazer e mais por fatores 
extrínsecos: ou para melhorar o “currículo” ou para contemplar 
as expectativas dos pais e amigos7.

Uma boa aparência física pode levar a aceitação do adolescen-
te pelo grupo, a admiração de todos, e a novas oportunidades8. 

* Influência da Sociedade
As sociedades pós-modernas ocidentais vivenciam um momen-
to de acentuada apologia á estética, todo jovem deseja ficar 
com uma aparência de atleta. O adolescente que possui um 
corpo considerado pequeno pelos padrões estéticos atuais, se 
sente incomodado por possuir este fenótipo, e almeja uma per-
formance mais adequada e em conformidade com o imaginário 
de seus pares ou “tribos”.

O adolescente necessita de mecanismos que o auxilie a 
se defender de influências advindas do senso comum, que 
influenciam suas fantasias e, muitas vezes não favorecem 

“A ADOLESCÊNCIA É A FASE 
DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO SITUADA ENTRE A 
INFÂNCIA E A IDADE ADULTA”.
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nesta fase, a busca e construção de uma identidade própria 
surgem como preocupação central e, essa busca pela cons-
trução de uma identidade de adulto implica numa série de 
perdas, como por exemplo, a do corpo infantil. A essas per-
das se acresce os problemas da dificuldade de se configu-
rar uma auto-imagem corporal em um corpo em constante 
transformação, da qual não se tem controle. O adolescente 
pode supervalorizar problemas que nem sempre são relevan-
tes, como as dificuldades no relacionamento com os pais, 
por exemplo. Dificuldades estas, que na maioria das vezes, 
se referem a comportamentos de auto afirmação. Ficou evi-
dente que a auto afirmação é um dos sentimentos presentes 

nos relatos de alguns adolescentes:
“O uso de anabolizantes por parte dos 

adolescentes vêm crescendo como uma 
epidemia dentro das academias, esta prá-
tica pode estar associada à necessidade de 
auto-afirmação, característico desta fase 
da vida...’’( Ad. 1).

“...o uso de anabolizantes está asso-
ciado à necessidade de o adolescente em 
querer aparecer”. (Ad. 4).

* Sentimentos de baixa auto estima
Os adolescentes muitas vezes, estão in-
satisfeitos com a sua aparência física e 
sonham em obter um corpo musculoso e 
atraente, mas nem sempre estes sonhos 
condizem com suas aptidões físicas, o que 
faz com que se sintam frustrados e com 
baixa auto estima. Observou-se que o sen-
timento de baixa auto estima foi utilizado 
como justificativa para o uso abusivo de 
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do ao desejo de satisfazer o seu bem estar 
físico e pessoal e não pensam nos malefí-
cios que os anabolizantes causam”. (Ad. 3).

“...geralmente os adolescentes estão des-
contentes com suas formas físicas e têm neces-

sidade de superar estes incômodos...’’ (Ad. 5).
Baseado nestas descrições foi possível observar que a baixa 

auto estima pode estar relacionada com a insatisfação secundá-
ria a uma forma física inacabada e inadequada. A auto estima é 
a opinião e o sentimento que cada um tem por si mesmo. E ter 
consciência de seu valor pessoal, acreditar, respeitar e confiar 
em si. A auto estima, juntamente com o amor próprio, apre-
senta-se como um elemento importante na formação do perfil 
psicológico do ser humano4. 

A auto estima começa a se formar na infância, a partir de 
como as outras pessoas nos tratam, ou seja, as experiências do 
passado exercem influência significativa quando adultos. Per-
de-se a auto estima quando se passa por muitas decepções, 
frustrações, em situações de perda, imagem corporal alterada, 
ou quando não se é reconhecido por tudo o que faz4. Muitos 
jovens buscam compensar a baixa auto estima a partir de um 
corpo bem definido, musculoso e atlético5.

INFLUÊNCIA SOCIAL OU NECESSIDADE DE INCLUSÃO NOS 
GRUPOS SOCIAIS 
* Influências de amigos/familiares
Alguns adolescentes querem  se mostrar fortes e musculosos 
para obter destaque social, sendo que um dos fatores mais 
significativos para o uso de esteróides anabólicos, são as in-
fluências dos grupos de iguais ou pares. Adolescentes, cujos 
melhores amigos usam ou usaram estas drogas serão mais fa-
cilmente influenciáveis a experimentarem estas substâncias 
do que aqueles adolescentes cujos amigos evitam tais drogas 
e não estão de acordo com o seu uso. 

Ressalta-se ainda, que muitos familiares, sendo estes os pais, 
sonham que seus filhos sejam doutores ou algo que os tornem 
famosos, ricos e de destaque social para a família. Porém não 
raramente, essa pressão pode se tornar motivo de grandes con-
flitos e até desajustes psicológicos, fazendo com que estes ado-
lescentes sejam motivados a consumirem drogas. Diante disto 
observa-se os relatos de alguns adolescentes pesquisados:

“...há influência dos amigos que usam ou usaram anabolizan-
tes e afirmam que não houve qualquer efeito colateral”. (Ad. 1).

“...acho que a maioria dos adolescentes usa anabolizan-
tes por influência de amigos e/ou até familiares”. (Ad. 2).

Alguns autores apontam que a maioria dos adolescentes usa 
anabolizantes por influência de seus amigos. Como seus cole-
gas relatam não haverem sofrido qualquer problema pelo uso 
indiscriminado dessas drogas, o adolescente acredita que nada 
irá acontecer com ele também6. 

Para outros autores o uso de anabolizantes entre adolescen-
tes está associado a práticas esportivas, porém muitos adoles-
centes praticam esportes menos por prazer e mais por fatores 
extrínsecos: ou para melhorar o “currículo” ou para contemplar 
as expectativas dos pais e amigos7.

Uma boa aparência física pode levar a aceitação do adolescen-
te pelo grupo, a admiração de todos, e a novas oportunidades8. 

* Influência da Sociedade
As sociedades pós-modernas ocidentais vivenciam um momen-
to de acentuada apologia á estética, todo jovem deseja ficar 
com uma aparência de atleta. O adolescente que possui um 
corpo considerado pequeno pelos padrões estéticos atuais, se 
sente incomodado por possuir este fenótipo, e almeja uma per-
formance mais adequada e em conformidade com o imaginário 
de seus pares ou “tribos”.

O adolescente necessita de mecanismos que o auxilie a 
se defender de influências advindas do senso comum, que 
influenciam suas fantasias e, muitas vezes não favorecem 

uma escolha adequada, consciente e crítica.  Ao mesmo 
tempo em que não se pode ignorar que estes adolescentes, 
apesar de possuírem singularidades próprias, são elementos 
da sociedade na qual estão inseridos. Ficando evidente nos 
relatos de alguns a crença na influência social. 

“...o uso de anabolizantes está associado à sociedade que 
leva muito em consideração a aparência física”. (Ad. 6).

“...está associado à própria sociedade preconceituosa, a qual 
cria um padrão de beleza, fazendo com que as pessoas se preo-
cupem apenas com a aparência externa e não interna”. (Ad. 8).

* Influência da Mídia/Moda
A mídia moderna propaga um ideal de beleza que não corres-
ponde ao tipo físico da maioria das pessoas reais, principalmente 
dos adolescentes. Portanto se torna difícil para muitos se enqua-
drarem neste ideário. Quando estes adolescentes estabelecem 
regras impossíveis de serem alcançadas para a construção de 
sua aparência, a frustração apresenta-se como inevitável. Muitos 
destes jovens, atraídos pelos padrões de beleza surreal, ficam de-
cepcionados, pois raramente vão conseguir se adaptar por muito 
tempo às exigências da moda. Esta problemática fica evidente 
em alguns relatos:

“...é a mídia que proporciona essa idéia de que tomar ana-
bolizantes está na moda...’’ (Ad. 3).

 “...existe um padrão de beleza que, de certa forma foi im-
posta pela mídia, a qual divulga que para estar dentro de pa-
drões socialmente aceitos, os adolescentes devem utilizar estas 
drogas sem qualquer racionalidade...’’ (Ad. 5).

Os adolescentes vêem na televisão comerciais de atle-
tas, nos quais a imagem passeia minuciosamente pelos feixes 
de músculos e em câmera lenta. Nesses comerciais, os atletas 
acertam cestas impossíveis, dão saltos de um edifício ao outro 
e, quando chutam uma bola, o chute soa como uma explosão. 
Pode ser comercial de tênis, de vitamina ou mesmo de xarope, 
a constância está nos músculos, braços e pernas que parecem 

“A MÍDIA MODERNA PROPAGA UM IDEAL 
DE BELEZA QUE NÃO CORRESPONDE 

AO TIPO FÍSICO DA MAIORIA DAS PESSOAS REAIS”.
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troncos de aço8. Alguns autores 
colocam que o estereotipo de 
homem musculoso não deveria 
ser incentivado pela mídia9. A 
dificuldade que os adolescentes 
têm em aceitarem à sua própria 
imagem pode ser acentuada 
pela propaganda da mídia e a 
tendência da moda4.

* Estética relacionada à idéia 
de adquirir massa muscular em 
curto período de tempo
Nestes tempos de valorização 
excessiva do padrão de corpo 
atlético, da estética plástica, há 
muitos jovens que desejam se 
tornar musculosos, principal-
mente aquela pessoa que possui 
o fenótipo considerado pequeno pelo imaginário social, e que 
se sente infeliz por isso8. Esta problemática fica evidente nos 
relatos de alguns adolescentes:

“O uso de drogas anabólicas existe para alguns adolescentes 
como forma de alcançar um resultado rápido de massa muscu-
lar e força...’’ (Ad. 5).

 “Cada vez mais adolescentes estão em busca do corpo per-
feito e querem isto rápido, então acabam usando drogas ana-
bólicas e com isto causam prejuízos à sua saúde...’’ (Ad. 8).

Para se conseguir um corpo musculoso é preciso treinar 
intensamente durante pelo menos um ano. Os anabolizantes 
aceleram de forma perigosa esse processo, produzindo resul-
tados semelhantes em apenas dois meses, assim os adolescen-
tes utilizam esta drogas para fins estéticos6. Alguns autores re-
ferem que o apelo à estética se apresenta como um estímulo 
ao consumo de anabolizantes10.

CRENÇA DE QUE O CONHECIMENTO E OU DESCO-
NHECIMENTO SOBRE OS EFEITOS DELETÉRIOS DOS ESTE-
RÓIDES ANABÓLICOS À SAÚDE ESTEJAM RELACIONADOS 
COM O USO DESSAS SUBSTÂNCIAS  
* Crença de que o conhecimento sobre os efeitos deletérios 
dos esteróides anabólicos à saúde estejam relacionados com o 
uso dessas substâncias
Os múltiplos e freqüentes efeitos colaterais relacionados ao uso 
de anabolizantes têm sido amplamente descritos na literatura. 
Porém o conhecimento do risco potencial e dos danos sofridos 
por outrem, não se transforma necessariamente em ação pre-
ventiva, pois o desejo de fazer desenvolver a massa muscular e 
o corpo ideal, se sobrepõe ao risco potencial e muitos se asse-
guram na ilusão de que nunca irá sofrer dano algum, ou seja, 
nenhum problema irá acontecer com ele5. Quanto a isto obser-
vamos na percepção dos adolescentes:

“Não sei exatamente as proporções, porém, tenho certeza 
de que muitos adolescentes usam, e duvido que seja por falta 

de informação e não importa 
o lugar, colégio, academia ou 
trabalho sempre existe um que 
usa...’’ (Ad. 2).

“Já são comprovados os ma-
lefícios do uso dos esteróides, 
quando um adolescente ingere a 
droga, está consciente dos riscos 
que poderá ocorrer...’’ (Ad. 6).

* Crença de que o desconheci-
mento sobre os efeitos deleté-
rios dos esteróides anabólicos 
à saúde estejam relacionados 
com o uso dessas substâncias
Apesar de estudos científi-
cos mostrarem os malefícios 
causados pelo uso abusivo de 
anabolizantes, muitos adoles-

centes ainda desconhecem estas informações. Isto pode estar 
associado à carência de políticas públicas e persistência de in-
formações incoerentes e inadequadas sobre o uso de anaboli-
zantes. Observou-se assim, a crença no desconhecimento so-
bre os riscos e malefícios causados pelos anabolizantes:

“...a grande maioria não está interessada em conhecer os 
efeitos colaterais que esses anabolizantes causam...’’ (Ad. 4).

 “...o que é mais grave é que os adolescentes não têm capa-
cidade de discernimento e não sabem o que é certo ou errado, 
acreditando nas promessas do primeiro que lhes oferece este 
tipo de droga”. (Ad. 5).

O desconhecimento dos jovens quanto aos efeitos deleté-
rios dos anabolizantes à saúde persiste, e estes, desprovidos de 
conscientização dos riscos aos quais estão expostos, muitas ve-
zes empolgados com a expectativa de potencializar seus efei-
tos, exageram nas doses administradas5.

* Crença na facilidade de acesso secundário à falta de fisca-
lização
No Brasil, o abuso de drogas anabolizantes é uma prática 
bastante difundida, pois há facilidade na obtenção das mes-
mas por meios de mecanismos legais e/ou ilegais, secun-
dários à falta de fiscalização rigorosa e eficaz. Atualmente, 
o acesso a tais substâncias se faz mais freqüentemente por 
meio de farmácias, sem receita médica10. Esta problemática 
fica evidente no relato abaixo:

“...usar anabolizantes tornou-se uma prática muito fá-
cil tanto... quanto pela facilidade de encontrar a droga no 
mercado, pois não há no país uma fiscalização rigorosa”. 
(Ad. 7).

No Brasil o uso de anabolizantes ocorre sem o menor 
controle das autoridades de saúde devido ao fato de não 
haver no país, uma regulamentação eficaz destinada a nor-
malizar a venda desses medicamentos e, por isto, grande 
parte dos produtos anabolizantes consumidos internamente 
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“NO BRASIL O USO DE ANABOLIZANTES 
OCORRE SEM O MENHOR 

CONTROLE DAS AUTORIDADES DE SAÚDE”.

vêm do exterior sendo, na sua maioria, comercializado no 
mercado ilegal/clandestino2,6. Embora essas drogas sejam 
identificadas com uma tarja na embalagem alertando que 
o produto deve ser usado apenas sob orientação médica, 
qualquer pessoa pode adquiri-los sem receita médica em 
farmácias e academias.  

CONCLUSÃO
Este estudo permitiu descrever a percepção de adolescentes 
sobre o uso de esteróides anabólicos e, ainda identificar as 
crenças nos motivos que levam os mesmos a utilizarem tais 
substâncias. Contudo, fica evidente que alguns adolescen-
tes desconhecem os efeitos e os riscos dos anabolizantes, e 
elencam inúmeros motivos para justificar a utilização destes. 
Dentre estes os motivos e crenças que justificam o uso de 
anabolizantes destacam-se: sentimento de auto estima/auto 
afirmação; influência da sociedade (amigos e familiares); in-
fluência da mídia/moda; estética relacionada à idéia de ad-
quirir massa muscular em curto período de tempo; crença de 
que o conhecimento e ou desconhecimento sobre os efeitos 
deletérios dos esteróides anabólicos à saúde estejam relacio-
nados com o uso dessas substâncias e crença na facilidade de 
acesso secundário à falta de fiscalização.

Constatou-se que apesar de a globalização permitir a ex-
pansão dos meios de comunicação, ainda são poucos os 
adolescentes que conhecem com precisão, os reais efeitos se-
cundários ao uso de esteróides anabólicos. Ou ainda, aque-
les que conhecem, desafiam seus malefícios em favor de uma 
estética corporal em conformidade com os padrões de beleza 
compartilhados pela sociedade e divulgados pelos meios de 
comunicação em massa. 

Assim, fica evidente que este comportamento assumido 
por parte dos adolescentes se apresenta como justificável, 

Saúde do adolescente.indd   12 02.03.06   17:16:02



12 Saúde Coletiva 2006;03(9):08-13 

Franco LP, Leite GL, Malheiros RC.  Percepção de adolescentes de Cuiabá com idades entre 18 e 21 anos quanto ao uso de esteróides anabólicos Franco LP, Leite GL, Malheiros RC.  Percepção de adolescentes de Cuiabá com idades entre 18 e 21 anos quanto ao uso de esteróides anabólicos

 Saúde Coletiva 2006;03(9):08-13 13

saúde do adolescente

de informação e não importa 
o lugar, colégio, academia ou 
trabalho sempre existe um que 
usa...’’ (Ad. 2).
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droga, está consciente dos riscos 
que poderá ocorrer...’’ (Ad. 6).

* Crença de que o desconheci-
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à saúde estejam relacionados 
com o uso dessas substâncias
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dários à falta de fiscalização rigorosa e eficaz. Atualmente, 
o acesso a tais substâncias se faz mais freqüentemente por 
meio de farmácias, sem receita médica10. Esta problemática 
fica evidente no relato abaixo:

“...usar anabolizantes tornou-se uma prática muito fá-
cil tanto... quanto pela facilidade de encontrar a droga no 
mercado, pois não há no país uma fiscalização rigorosa”. 
(Ad. 7).

No Brasil o uso de anabolizantes ocorre sem o menor 
controle das autoridades de saúde devido ao fato de não 
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vêm do exterior sendo, na sua maioria, comercializado no 
mercado ilegal/clandestino2,6. Embora essas drogas sejam 
identificadas com uma tarja na embalagem alertando que 
o produto deve ser usado apenas sob orientação médica, 
qualquer pessoa pode adquiri-los sem receita médica em 
farmácias e academias.  

CONCLUSÃO
Este estudo permitiu descrever a percepção de adolescentes 
sobre o uso de esteróides anabólicos e, ainda identificar as 
crenças nos motivos que levam os mesmos a utilizarem tais 
substâncias. Contudo, fica evidente que alguns adolescen-
tes desconhecem os efeitos e os riscos dos anabolizantes, e 
elencam inúmeros motivos para justificar a utilização destes. 
Dentre estes os motivos e crenças que justificam o uso de 
anabolizantes destacam-se: sentimento de auto estima/auto 
afirmação; influência da sociedade (amigos e familiares); in-
fluência da mídia/moda; estética relacionada à idéia de ad-
quirir massa muscular em curto período de tempo; crença de 
que o conhecimento e ou desconhecimento sobre os efeitos 
deletérios dos esteróides anabólicos à saúde estejam relacio-
nados com o uso dessas substâncias e crença na facilidade de 
acesso secundário à falta de fiscalização.

Constatou-se que apesar de a globalização permitir a ex-
pansão dos meios de comunicação, ainda são poucos os 
adolescentes que conhecem com precisão, os reais efeitos se-
cundários ao uso de esteróides anabólicos. Ou ainda, aque-
les que conhecem, desafiam seus malefícios em favor de uma 
estética corporal em conformidade com os padrões de beleza 
compartilhados pela sociedade e divulgados pelos meios de 
comunicação em massa. 

Assim, fica evidente que este comportamento assumido 
por parte dos adolescentes se apresenta como justificável, 

uma vez que os meios de comunicação vinculam a be-
leza e o sucesso aos comerciais que valorizam de forma 
exacerbada, o culto ao corpo perfeito e aos músculos de-
finidos, dando a idéia de auto afirmação, felicidade, reali-
zação e poder.

Observou-se também que a ausência de políticas públicas 
sobre regulamentação e fiscalização dos esteróides anabólicos, 
favorece a aquisição destes produtos pela sociedade, fortale-
cendo o comércio ilegal de mercadorias e prejudicando a saú-
de daqueles que utilizam estas drogas.

A busca pela beleza deve ser algo prazeroso, e não mo-
tivo de angústias e/ou decepções. Entretanto, muitos adoles-
centes no afã de adquirirem um padrão de beleza masculina 
ideal, são convencidos a esculpirem o corpo com pouco ou 
nenhum esforço físico e em um tempo insuficiente, desafian-
do os prejuízos causados à saúde com o uso das tais drogas 
anabolizantes. Sendo assim, os anabolizantes adquiriram o 
status de panacéia ao serem associados a um resultado esté-
tico eficaz em breve espaço de tempo. 

Desta forma, se faz necessário que medidas de regulamen-
tação e fiscalização sejam elaboradas com caráter de urgência, 
uma vez que os anabolizantes já se tornaram um problema de 
saúde pública. 

Nestes tempos de apologia à boa aparência e estética 
corporal, os adolescentes precisam ser orientados para não 
se sentirem atraídos pelo marketing da beleza inconseqüente 
e deletéria.

A implementação de campanhas educativas voltadas para 
adolescentes em escolas, clubes e academias, juntamente 
com professores, técnicos e profissionais da área de saúde, 
assim como divulgação nos meios de comunicação de massa, 
podem colaborar de maneira significativa para diminuir o nú-
mero de adolescentes usuários de esteróides anabólicos.
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