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RESUMO 
 
O artigo que ora se apresenta tem como tema principal as consequências negativas do uso 
indiscriminado de Esteroídes Androgênicos Anabolizantes (EAA) e o papel do profissional de 
educação física tendo em vista que o mesmo vem sendo usado por indivíduos saudáveis. Nesse 
sentido embora os EAA tenham sido desenvolvidos para tratar doenças fisiológicas (sejam elas 
deficiências hormonais ou desregulações), o seu uso está se tornando cada vez mais comum a fim 
de acelerar o desempenho físico, ou até mesmo por fins estéticos. Cientes do risco do mau uso 
dessas substâncias, compreende-se que cabe ao Educador Físico o maior conhecimento do assunto, 
tendo em vista a sua responsabilidade para com seus alunos, no intuito de melhor orientá-los a esse 
respeito. Assim sendo, o objetivo do artigo é discorrer sobre o papel do educador físico, junto aos 
seus alunos, na prevenção e conscientização dos riscos ao uso de AEE. Para tanto, o mesmo foi 
desenvolvido a partir de revisão de literatura, ou seja, construída a partir do aporte teórico, tendo 
como base livros como em artigos publicados na internet. Ao final, constatou-se que, muitas das 
vezes, o aluno se utiliza dessa substância acreditando que a mesma trará resultado positivo sem ao 
menos pesquisar sobre seus malefícios e, portanto, cabe ao Educador Físico não só orientar seus 
alunos mas, também, acompanhar de perto o seu desenvolvimento, a fim de se certificar de que este 
não está colocando em risco a própria saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os esteroides androgênicos anabolizantes (EAA) são substâncias 

quimicamente sintetizadas em laboratórios que visam formar um substrato de 

testosterona (hormônio sexual masculino). A princípio essas substâncias foram 

sintetizadas com fins terapêuticos, contudo, elas tem sido erroneamente 

empregadas buscando uma optimização da performance e, até mesmo, em 



academias visando uma melhoria estética. Sabe-se, contudo, que tais substâncias, 

utilizadas de forma indiscriminada, podem trazer perigo à saúde das pessoas.  

Mediante a possibilidade de risco à saúde provocada pelo mau uso dos 

EAA, compreende-se ser fundamental discutir o assunto, de forma a alertar os 

usuários dos riscos em potencial. Dessa maneira, acredita-se que os profissionais 

de Educação Física devam buscar máximo conhecimento coeso e real sobre o 

assunto, tendo em vista a responsabilidade para com seus alunos, com o objetivo de 

melhor informá-los a esse respeito. 

Assim, o artigo que ora se apresenta tem por objetivo discorrer sobre o papel 

do educador físico, junto aos seus alunos, na prevenção e conscientização dos 

riscos ao uso de EAA’s. Pretende-se também refletir sobre o papel do Educador 

Físico e contribuir para tal formação. 

Para tanto, o mesmo foi desenvolvido a partir de revisão de literatura, ou 

seja, construída a parir do aporte teórico.  Dessa maneira, o mesmo se pauta em 

publicações relativas ao tema, tanto em livros como em artigos publicados na 

internet, tendo como ponto de partida a seguinte questão: de que maneiras o 

educador físico pode contribuir de forma a alertar os alunos para os possíveis riscos 

dessa prática que vem sendo realizada de maneira indiscriminada? 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Quer seja na melhoria da saúde ou na busca de um corpo perfeito, ao se 

falar em atividade física com ambas finalidades, remete-se imediatamente ao 

educador físico. Engana-se quem acredita que o profissional de Educação Física 

desempenha as suas funções somente nas escolas e academias com o papel de 

ensinar esportes e orientar as práticas de atividades físicas. 

 Uma vez educador, acredita-se que o seu papel seja bem mais amplo, 

conforme salienta a legislação vigente, que ampara o profissional de educação física 

em seu art. 3º de maneira a esclarecer as suas funções, definindo-as, entre outras 

coisas, como planejar, executar e avaliar trabalhos, planos, projetos, bem como 

prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos 

especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares, elaborar 



informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e 

do desporto1 .      

Ao se discorrer sobre o papel do Educador Físico, torna-se fundamental 

salientar que, conforme o próprio nome sugere, cabe ao educador levar informação 

ao aluno que o conduza a aquisição de hábitos saudável e melhoria na qualidade da 

vida, uma vez que compreende esse profissional como intimamente ligado à área da 

saúde.   

Frente a isso, pode-se dizer que o Educador Físico é o profissional 

responsável por elaborar programas de exercícios físicos e supervisioná-los, 

respeitando a individualidade dos alunos, com o objetivo de contribuir para a 

melhora de seu condicionamento físico, a aquisição de um estilo de vida saudável e 

a consequente melhora na qualidade de vida 2. 

 Sendo assim, a presente proposta de pesquisa parte da perspectiva de que o 

educador físico é um profissional preocupado com o bem-estar de seus alunos, e 

que busca, por meio de suas ações, conscientizá-los sobre a importância da 

atividade física como instrumento de promoção de saúde.  

 Nesse contexto, acredita-se ainda que, cabe ao Educador Físico a 

responsabilidade de alertar os seus alunos sobre ações que possam colocar em 

risco a integridade dos mesmos, como é no caso do uso de EAA. 

 Há relatos que desde a segunda metade do século XX os fisiculturistas e 

halterofilistas começaram a fazer uso de hormônios com o objetivo de melhorar tanto 

seu desempenho atlético como a sua estética corporal. E, desde então, o uso dos 

AEE visando uma melhoria da performance do atleta se disseminou para a maioria 

das modalidades esportivas contemporaneamente 3.  

Nesse sentido, ao longo dos anos o uso foi sendo cada vez mais frequente de 

modo que nas competições, passaram-se a realizar exames de dopping (exame 

laboratorial que visa identificas o uso de quaisquer substâncias exógenas que 

coloque o atleta em vantagem fisiológica aos demais).  

 Ao AEE podem ser definidos como derivados sintéticos da testosterona 

utilizados para o tratamento/controle de diversas doenças 4.  Embora de início tais 

substâncias tenham sido utilizadas com a finalidade contribuir/ acelerar o processo 

de crescimento, com o tempo constatou-se que tais substâncias também eram 

responsáveis por graves efeitos colaterais, conforme afirma Sousa, 2002: 



Embora apresentem aplicações clínicas, estudos mostram que o uso 
inadequado de esteroides anabolizantes pode causar sérios prejuízos à 
saúde, como problemas cardíacos, distúrbios psicológicos, entre outros. A 
lista das complicações é extensa e incompleta porque, como não há 
controle, os jovens e atletas usam doses elevadas da droga, e efeitos 
colaterais desconhecidos ainda podem aparecer 5 . 

 
 Muito ainda se tem a pesquisa sobre o assunto em questão, em especial 

sobre os efeitos negativos. Por outro lado, considera-se importante também, debater 

entre os atletas e possíveis usuários a esse respeito. Pois ainda que sejam 

substâncias a princípio com venda proibida, o que se observa que muitas delas tem 

sido comercializadas clandestinamente, expondo a sérios riscos, uma população em 

majoritariamente jovem. 

 No que diz respeito aos efeitos colaterais relacionados ao uso das 

substâncias anteriormente mencionadas, é válido mencionar que na maioria das 

vezes os determinados efeitos dizem respeito diretamente às propriedades 

androgênicas da substância. Os seus efeitos no seco masculino estão relacionados 

á calvície, desenvolvimento de mamas, impotência, infertilidade entre outros. Já no 

sexo feminino a reação diz respeito ao aumento dos pelos, alterações no ciclo 

menstrual, voz grossa, diminuição dos seios, por exemplo 6.  

 De acordo com alguns pesquisadores, a maioria dos usuários de EAA 

acreditam que seus resultados sempre são positivos, uma vez que  contribui para o 

desenvolvimento dos músculos, retardando a fadiga7, desse modo , ignorando os 

riscos e os efeitos colaterais.  

 Diante disso, indubitavelmente o Educador Físico enquanto a pessoa 

responsável pela orientação dos alunos deve alertar e conscientizar todos os seus 

alunos sobre as substâncias, para que servem e seus grandes riscos que colocam a 

integridade de seu aluno em risco. Portanto, compreende-se que o profissional deva 

se manter bem informado, busque sempre ter diálogo aberto com seus alunos e 

esteja atento ao progresso dos mesmos, de forma a ser capaz de detectar quaisquer 

sinais de uso dos EAA’s, conscientizando-o do seu risco em potencial para a saúde. 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Viu-se ao longo desse artigo que embora tenha sido desenvolvido para fins 

terapêuticos os EAA’s tem sido usado de forma indiscriminada por pessoas que 

objetivam um rápido desenvolvimento ou até mesmo com fins estéticos.  

 Sabe-se, contudo, que tais substâncias representam um risco real à saúde de 

seus usuários. Todavia, muitos ainda desconhecem ou preferem acreditar que as 

substâncias são positivas.  

 Diante disso, o Educador Físico, ciente de sua responsabilidade e de seu 

papel, deve atuar de maneira a conscientizar seus alunos sobre o risco de tais 

substâncias, além de estar atento à evolução dos mesmos. 
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