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1 INTRODUÇÃO 

Em nossa sociedade aconteceram muitas mudanças nos últimos anos, 

antes a atividades como musculação eram somente dos homens e hoje percebe-

se que as mulheres estão inseridas cada dia mais nesta modalidade. Estão 

ocupando cargos superiores, sendo uma conquista social, política e econômica, 

tem se inserido muito no treinamento de força e do culturismo das modalidades 

das academias para o alcance de muitos objetivos (FERREIRA, 2010). Segundo 

levantado por (NETO, 2013) o principal motivo para o publico feminino praticantes 

de musculação a frequentar as academias é a busca pela estética. 

A procura por academias de ginástica pelo publico feminino, para práticas 

de atividade física, vem crescendo a cada dia. Uns dos principais objetivos das 

mulheres que procuram essas academias são a estética e a manutenção da 

saúde (Pereira, apud Maioli 2012) 

Silva e Moreau (2003) investigaram o uso de Esteroides anabólicos 

androgênicos (EAA) em cerca de 209 praticantes de musculação, e foi constatado 

que o principal motivo para o uso foi a melhora da aparência, seguido da estética 

corporal e da manutenção da saúde. A maioria dos usuários e ex-usuários tem a 

crença de que os efeitos adversos podem ser prevenidos com o uso de outros 

produtos (69%) e que o acompanhamento médico ajuda a prevenir doenças 

futuras (72%). 

Os esteroides anabólicos androgênicos (EAA) são substâncias químicas 

sintetizadas a partir da testosterona. A testosterona, é principal andrógeno da 

circulação, responsável pelo desenvolvimento e manutenção das características 

sexuais masculina e do estado anabólico dos tecidos (GEBARA, 2002). 

A testosterona é sintetizada do colesterol. O colesterol utilizado para a 

síntese de testosterona pode ser obtido pelas células intersticiais de Leydig 

presentes nos testículos. A degradação e excreção da testosterona quando não se 

fixa aos tecidos é rapidamente convertida, sobretudo pelo fígado, em androsterona 

e deidroepiandrosterona (GUYTON, 2002).  

A testosterona é um hormônio fundamental para saúde e bem estar, como 

para prevenção da osteoporose. É um hormônio esteróide, androgênio, 
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encontrado na maioria dos seres vivos, sendo o principal hormônio sexual 

masculino, essencialmente para mulheres, produzidos pelo córtex da glândula 

suprarenais e pelas gônadas (ovário e testículo). Nos homens, a testosterona tem 

grande importância no desenvolvimento dos órgão masculinos reprodutivos como 

a próstata e testículos e capazes de produzir aumento da síntese protéica (efeito 

anabólicos) como o aumento de massa muscular,  massa óssea e características 

masculinas (BENTO, 2014). 

Os efeitos colaterais nocivos a saúde serve de alerta aos atletas e a 

praticantes de atividade física, sobre o abuso de anabolizantes. Todo 

medicamentos de uso controlado precisa ter acompanhamento médico para evitar 

os riscos relativo ao seu uso terapêutico. Os efeitos colaterais causados são 

virilização, feminilizantes e tóxicos distúrbios do crescimento e desenvolvimento 

ósseo, diminuição do HDL e aumento do LDL, favorecendo antogênese (AQUINO 

NETO, 2001). 

Dentre os efeitos colaterais nos homens, podemos citar a azoospermia, 

diminuição dos testículos, impotência, ginecomastia, estreitamento de uretra. E 

nas mulheres ocorre a excessiva pilosidade corporal, calvície de padrão 

masculino, hipertrofia do clitóris, irregularidade ou ausência do ciclo menstrual, voz 

rouca e acne. Os efeitos colaterais graves incluem cardiopatia, infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular cerebral, embolia pulmonar, icterícia, adenoma e 

carcinoma, complicações na próstata e carcinoma, aumento da agressividade; 

psicose; disforia e depressão (AQUINO NETO, 2001).  

Entende-se por anabolizantes, substâncias que retém nutrientes fornecidos 

pela alimentação, e retenção do nitrogênio proteico e não proteico e como 

resultado a transformação em proteínas. Os anabolizantes dentre os principais 

estão os derivados sintéticos do androgênio testosterona. Por muitas décadas, 

tem sido utilizado nos esportes em geral os EAA (FORESTER & HOUSNER, 

2014). Os efeitos anabólicos promovem o aumento da massa e da força muscular, 

e os efeitos androgênicos ocasionam as características virilizantes e a maior parte 

dos efeitos colaterais gerados por essas substâncias. Tudo depende da 
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quantidade entre drogas utilizadas, e o tempo que utilizou com isso os riscos 

podem ser maiores ou menores, reversíveis ou irreversíveis (MACHADO,2002).   

A testosterona responde pela manutenção de interesse e motivação 

sexuais (Dennerstein et al., 1997; Leiblum et al., 1983; Davis, 2000). Pode 

restaurar o desejo e a excitação, bem como favorecer as fantasias sexuais das 

mulheres que não respondem ao estrógeno isolado (Sherwin e Gelfand, apud 

ABDO, 2006). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral: Abordar as motivações que levam as mulheres 

praticantes de musculação a fazerem o uso de (EAA) esteroide androgênicos 

anabolizantes. 

2.2 Objetivos Específicos:  

 Identificar os principais EAA utilizados,   

 Levantar onde obtiveram a indicação o EAA,  

 Analisar quais foram os Efeitos positivos e negativos do EAA,  

 Identificar o tempo de uso do EAA,  

 Verificar se tinham conhecimento sobre os efeitos do EAA. 

 Aplicação do Questionário do uso de esteroide por mulheres praticantes de 

academia (QUEM). 
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3 JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa foi motivada a ser realizada por interesses e curiosidades 

sobre o uso de esteróides nas academias, utilizados por mulheres, se tinham 

recomendação medica para reposição hormonal ou por qual indicação ou apenas 

interesse estético. 

As práticas do exercício regular nas academias estão ligadas ao fator 

principal que é a estética e tornando-se um ponto crucial, e a saúde vem como 

consequência da boa forma. 

Os dados levantados será de muita importância  quanto a alertar sobre o 

uso dos EAA entre as mulheres praticante de academia, bem como alertar aos 

riscos causados do uso inadequado e para fins apenas estéticos. O uso de 

esteroides anabolizantes pode ser extremamente arriscado quando não 

acompanhado de perto por um especialista. 
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4 METODOLOGIA  

Elegeu-se a cidade de Brasília como cenário do estudo qualitativo com 

frequentadoras mulheres de academia. Serão selecionadas aleatoriamente 

frequentadoras mulheres do sexo feminino, maior ou igual a 18 anos de idade, que 

praticam academia na cidade de  Brasília. 

4.1 TIPO DE ETUDO 

Será feita uma analise qualitativo que nos permitirá observar a 

representatividade dos resultados da pesquisa sobre o uso dos esteroides 

anabolizantes. 

4.2 ÁREA DE TRABALHO 

Será realizada a pesquisa nas academias da cidade de Brasília, e o publico 

alvo são as mulheres frequentadoras de academias. 

4.3 AMOSTRA / PACIENTES 

Participará do estudo 100 voluntárias, do sexo feminino com idade maior ou 

igual a 18 anos praticantes de atividades física em academias. 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Ser do sexo feminino, e praticar atividade física em academias. 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Como critérios de exclusão pessoas analfabetas, que possuam problemas 

cognitivos ou demonstrem desinteresse em responder o QUEM. 

4.6 FORMA DE RECRUTAMENTO DOS SUJEITOS 

A forma de recrutamento será de forma verbal, convidando a voluntária a 

responder o questionário QUEM. 
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4.7 PROCEDIMENTOS E COLETA DE DADOS 

  O indivíduo selecionado receberá o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para leitura e após concordância, assinatura. Para a pesquisa serão 

seguidos os aspectos éticos contidos na resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) que regulamenta a pesquisa envolvida em humanos. 

 Após a assinatura do TCLE, as voluntárias serão convidadas a preencher o 

questionário do uso de esteroides por mulheres (QUEM). Trata-se de um 

questionário de 23 questões, autoaplicável, contendo na sua maioria questões de 

múltiplas escolhas. Dentre as questões estão presentes dados antropométricos 

como idade, peso e altura. Este questionário permitirá identificar alguns aspectos 

entre mulheres praticantes de musculação e o uso de esteroides anabólicos 

androgênicos de forma quantitativa. 

 Após a aplicação do QUEM, os questionários serão depositados em uma 

urna lacrada pela própria voluntária, e aberta apenas no momento de iniciar a 

tabulação dos dados. 

  Os locais de coleta serão em academias da cidade de Brasília, que 

autorizaram mediante assinatura do termo de coletas de dados no 

estabelecimento. 

4.8 TABULAÇÃO DOS DADOS 

Os dados serão tabulados na planilha do Excel a fim de realizar a estáticas 

descritivas.  

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para determinação da incidência estatística será utilizada primeiramente o 

teste de Shapiro-Wilk para determinar as normalidades dos dados. Com base nos 

resultados apresentados, serão utilizados os seguintes testes: 

Distribuição normal - Paramétrico - Teste de Student e o Coeficiente de 

correlação de Spearman; 

Distribuição não normal - Não Paramétrico - Teste de Mann- Whitney e o 

Coeficiente de correlação de Pearson;  
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Para análise estatística, será utilizado o Software SPSS. 

O valor adotado para assumir a probabilidade de que a diferença 

encontrada no estudo seja verdadeira será de 0,05. 

4.10 VALORES ÉTICOS DA PESQUISA 

A pesquisadora cumprira, em todas as etapas da pesquisa, as normas 

nacionais vigente no país, bem como as estabelecidas pelas Resoluções do 

Conselho Nacional de Saúde, em especial a Resolução CNS n° 466/12 e suas 

complementares. 

4.11 ANÁLISE DE RISCO DA PESQUISA 

Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta 

pesquisa o risco pode ser avaliado como: Mínimo. Podendo a voluntária 

apresentar algum receio ou resistência no preenchimento do questionário QUEM. 

4.12 BENEFÍCIOS  

 Essas análises possibilitarão identificar as motivações para o uso dos 

esteroides anabolizantes por mulheres praticantes de academia e relacioná-las o 

porque a utilização, em relação à compreensão quanto ao efeitos nocivos e se 

houve resultado benéfico. Além desses aspectos, permitirá compreender os 

benefícios esperados, com essa análise qualitativa deste grupo teremos um ponto 

de partida para a proposição de medidas mais efetivas na promoção da saúde em 

relação ao publico feminino frequentadoras de academia e que faz uso de 

esteróides. 
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5 ORÇAMENTO: 

O custo do trabalho será interpretado com a disponibilidade do pesquisador em 

dedicar um período para aplicação do QUEM que se fará sem ônus à universidade 

participante. A formulação e apresentação do presente documento justificam o 

comprometimento por parte do pesquisador. 

 

Após avaliação total dos gastos dessa pesquisa, calculado no valor de R$ 

220,20 verifica-se a viabilidade para execução do projeto, observando-se um bom 

custo benefício. 

 

 

  

Item Descrição Quantidade 
Custos (R$) Fonte de 

recursos  Unitário Total  

Visitas as academias 

pela pesquisadora 
Transporte  30 R$ 4,20 

R$ 

126,00 
Pesquisadora 

Impressão TCLE 100 R$ 0,25 R$ 25,00 Pesquisadora 

Impressão Questionário 100 R$ 0,25 R$ 25,00 Pesquisadora 

Papel sulfite Resma A4 1 R$ 23,00 R$ 23,00 Pesquisadora 

Prancheta  Questionário 4 R$ 5,30 R$ 21,20 Pesquisadora 

Total: R$ 220,20  
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http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/682/576 

NAZAR, F. O uso de recursos ergogênicos por indivíduos praticantes de 

musculação nas academias de Irati, PR. Revista Digital Buenos Aires. 

2011;154. 

NETO, A. C.; ZENITH, A. M.; SALATIEL, G. P.; BRITES, L. M.; BARRETO, M. A.; 

Motivos que levam o público feminino a frequentar as academias de 

ginástica em cidade do interior de Minas Gerais. Buenos Aires, 

EFDeportes.com, Revista Digital 18 - Nº 180, 2013. 

SILVA, L.; MOREAU, R. Uso de esteróides anabólicos androgênicos por 

praticantes de musculação de grandes academias da cidade de São 

Paulo. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 39, n. 3, p. 327-333, 1 set. 

2003. 

  



15 
 

7 ANEXOS 

 

7.1 Anexo 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro Participante: 

 Gostaríamos de convidá-la a participar como voluntária da pesquisa 
intitulada “UM ESTUDO DAS MOTIVAÇÕES QUE LEVAM AS MULHERES 
PRATICANTES DE ACADEMIA FAZEREM O USO DE ESTERÓIDE 
ANABÓLICO ANDROGÊNICO (EAA)” que se refere a um projeto pesquisa da 
participante Juliana Thais Ferezini Faria Santos de Graduação o qual pertence ao 
Curso de Fisioterapia do Centro Universitário ICESP - Campus Águas Claras-DF. 
 O objetivo deste estudo é abordar as motivações que levam as mulheres 
praticantes de musculação a fazerem o uso de (EAA) esteroide androgênicos 
anabolizantes e identificar os principais EAA utilizados, levantar onde obtiveram a 
indicação o EAA, analisar quais foram os Efeitos positivos e negativos do EAA, 
identificar o tempo de uso do EAA, verificar se tinham conhecimento sobre os 
efeitos do EAA. 
 Sua forma de participação consiste no preenchimento do questionário do 
uso de esteroide por mulheres praticantes de academia (QUEM) 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante 
seu anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar 
os voluntários. 
 Não será cobrado nada, não haverá gastos e não estão previstos 
ressarcimentos ou indenizações. 
 Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta 
pesquisa o risco pode ser avaliado como: Risco mínimo. Podendo a voluntária 
apresentar algum receio ou resistência no preenchimento do questionário QUEM. 
 Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá 
recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua 
participação se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu 
cuidado. 
 Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à 
disposição para maiores informações. 
 Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvidas e outros 
esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato com o 
pesquisador principal Juliana Thais Ferezini Faria Santos, quadra 209 lote 4 
Águas Claras- Df ou pelo telefone 61-996375163. 
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Eu__________________________________________________________ 
(nome do participante e número de documento de identidade) confirmo que 
Juliana Thais Ferezini Faria Santos explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem 
como, a forma de participação. As alternativas para minha participação também 
foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu 
concordo em dar meu consentimento para participar como voluntário desta 
pesquisa. 
 
                                                       Local e data: Brasília, ___de _______ de 2019. 
 

 
_____________________________ 

(Assinatura do sujeito da pesquisa ou representante legal) 
 

______________________________ 
(Assinatura da testemunha para casos de sujeitos analfabetos, semianalfabetos 

ou portadores de deficiências auditiva, visual ou motora). 
 

Eu,______________________________________________________________ 
(nome do membro da equipe que apresentar o TCLE) 

 
obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do 

sujeito da pesquisa ou representante legal para a participação na pesquisa. 
 

______________________________________________ 
(Assinatura do membro da equipe que apresentar o TCLE) 

 
____________________________________________ 
(Identificação e assinatura do pesquisador responsável) 
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7.2 Anexo 2 

 
Questionário de uso de esteroides por mulheres (QUEM) 

 

Questionário das motivações do uso de esteroide por mulheres praticantes de 

academia. (QUEM)  

1) 

 

2) Qual o seu atual nível de escolaridade:  

     Analfabeto    Ensino superior completo 

  Ensino médio completo    Ensino superior incompleto 

  Ensino médio incompleto    Não sei informar 

 

3) Pratica treinamento de força muscular há quanto tempo?  

  Menos de 3 meses    Mais de 12 meses 

  Entre 6 e 12 meses  
 

Não pratico  

 

4) Qual a frequência de treinamento por semana?  

  Uma vez    Quatro vezes  

  Duas vezes    Cinco vezes  

 
Três  Vezes    Mais do que 5 vezes  

 

5) Já fez ou faz uso de algum esteróide anabolizantes, incluindo reposição 

hormonal? 

 

IDADE: PESO EM KILO: ALTURA: 
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 Sim    Não  

 Pretendo usar    

6) Você conhece o nome de algum esteróide anabolizante?  

qual(s)? 

_____________________________________________________________ 

7) Se utilizou qual foi o período utilizado? 

 
 1 a 3 meses   Mais de 1 ano 

  3 a 6 meses    Faz uso direto 

 
6 a 12 meses   

 

 

8) Quais substância utilizou ou utiliza?__________________________________ 

9) Quais motivo pra o uso de EAA? (pode marcar mais de uma opção) 

 

Melhora na estética 

corporal   
Manutenção da saúde  

  Hipertrofia muscular   Indicação Médica  

  Competição Esportiva  
 

Aumentar libido 

 Emagrecimento  Outra 

 

10) Qual(s) é (são) seu(s) objetivo(s) com o treinamento de força? Qual(s)? 

   Estética corporal    Manutenção da saúde  

  Fazer amigos    Indicação Médica  

  Competição Esportiva    Outra  

 

11) Você̂ conhece alguém de sua idade que usa ou já tenha usado esteróide 

anabolizante?  
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 Sim    Não  

 

12) Quem sugeriu a você̂ o uso de esteróide anabolizante?  

 
Médico   

Prof. de Educação Física 

(treinador) 

  Nutricionista    Parceiro (Namorado ou Marido) 

  Amigos 
 

Outros 

 

13) Qual a sua idade, em anos, na primeira vez que fez uso de anabolizante? 

_________ anos.  

14) Você se sente ou sentiu mais forte em função do uso?  

 
 Sim    Não  

 

15) Você teve algum problema de saúde devido ao uso de esteróides 

anabolizantes?  

Se sim, qual(is): ____________________________________________________  

16) Onde você adquiriu as substâncias? 

 
Na farmácia    Com colega ou amigo  

 

Com um treinador ou 

professor   

Outro meio (cite qual(s)) 

 

 

 17) Você obteve algum efeito indesejável causado pelo uso dos esteróides 

anabolizantes? Se sim, qual ou quais? 

__________________________________________________________________  

18) Você teve algum efeito desejável quando usado esteróides anabolizantes? Se 

sim, qual ou quais?  

_____________________________________________________________  
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19) Dentre os efeitos causados pelo uso dos EAA, qual poderia citar?   

(Pode marcar mais de um). 

 Aumento da 
libido 

Alteração do 
humor 

Agressividade Diminuição da 
mama 

Diminuição da 
libido 

Acne Irritabilidade Aumento do 
clitóris 

Ganho de força Resistência física  Aumento massa 
muscular  

Diminuição de 
gordura corporal 

Maior disposição 
física 

Dores de cabeça Melhora do sono Insônia 

 Outros quais? 

 

20) Você usaria esteróides anabolizantes para melhorar seu desempenho no 

treinamento de força?  

 
 Sim    Não  

21) Quais as expectativas a longo prazo em relação ao produto?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

22) Você usaria esteróides anabolizantes para ter um corpo mais bonito? 

 
 Sim    Não  

23) Você teve algum problema de saúde devido ao uso de esteróides 

anabolizantes?  

 
 Sim    Não  

Qual (s)_________________________________________________________. 

 


