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CONTEUDO:

• ESTERÓIDES X ANABOLIZANTES

• EXISTEM BENEFICIOS PARA O USO DE
ANABOLIZANTES?

• EFEITOS COLATERAIS DA MÁ UTILIZAÇÃO
DOS ANABOLIZANTES
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• Os esteroides anabolizantes, mais conhecidos apenas com o nome de
anabolizantes, são drogas relacionadas ao hormônio masculino testosterona
fabricado pelos testículos.
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• São drogas fabricadas para substituírem o hormônio masculino Testosterona

• Eles ajudam no crescimento dos músculos (efeito anabólico)e no
desenvolvimento das características sexuais masculinas como: pelos, barba,
voz grossa, etc. (efeito androgênico).

• São usados como medicamentos para tratamento de pacientes que não
produzem quantidade suficientes de Testosterona.
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• Os anabolizantes têm a propriedade de aumentar os músculos e por esse 
motivo são muito procurados por atletas ou pessoas que querem melhorar 
a performance e a aparência física.
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• Comprimidos;

• Cápsulas ;

• Injeção intramuscular.

Os anabolizantes diminuem o catabolismo e o nitrogênio retido á
incorporado a proteínas, o que resulta em maior número de miofibrilas nas
fibras musculares e, consequentemente, em hipertrofia muscular.
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• Tremores, acne severa, retenção de líquidos, dores nas juntas, aumento da
pressão sanguínea, HDL baixo (a forma boa do colesterol), icterícia e
tumores no fígado.

• Distúrbios de humor com tendência à agressividade (Irreversível).

• Aqueles que se injetam ainda correm o perigo de compartilhar seringas e
contaminar-se com o vírus da AIDS ou Hepatite.

• Diminuição do volume testicular, redução na contagem de espermatozoides,
impotência, infertilidade, calvície, desenvolvimento de mamas
(ginecomastia), dificuldade ou dor para urinar e aumento da próstata.
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• Crescimento de pelos faciais, alterações ou ausência de ciclo menstrual, 
aumento do clítoris, voz grossa, diminuição de seios.

• Depressão por abstinência. DEPENDÊNCIA.
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• De cada 10 pessoas que “ levantam peso” em sessões de
musculação, apenas cinco se tornam musculosas a ponto de fazer
diferença notável. Alguns frequentadores de academia ingerem
anabolizantes, ou “bombas”, para aumentar a retenção de
nitrogênio no corpo.

11



12


