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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

Os Esteróides Anabólico-androgênicos (EAA) são

utilizados para o ganho de massa muscular e para

outros tipos de tratamentos, porém, quando

receitados por médicos. A partir do momento em que

começaram a ser comercializados de forma ilegal,

tornaram-se algo comum e banal na rotina de quem

frequenta academias ou busca perfeição estética,

como por exemplo, fisiculturistas. O uso

indiscriminado de tais substâncias pode trazer danos

irreversíveis à saúde das pessoas desinformadas

sobre o assunto, gerando um problemas a curto ou

longo prazo.
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Na pesquisa realizada com setenta e sete integrantes do

Ensino Médio do Colégio Scalabriniano Nossa Senhora

Medianeira foi comprovada o quão subestimado é esse

tema e a extensa quantidade de alunos que conhecem

usuários desses anabolizantes. Além disso, a falta de

conhecimento sobre as consequências causadas e

sobre seu uso correto também são fatores presentes no

gráfico.

MATERIAL E MÉTODOS

Para este tópico foi utilizada uma pesquisa no

google acadêmico para maior credibilidade das

informações, e, uma pesquisa informativa com alunos

do Ensino Médio, na qual os participantes do grupo

foram os coordenadores.

CONCLUSÃO

Gráfico 1. informações sobre o conhecimento dos alunos sobre o assunto.
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Figura 2. Ruptura hepática devida ao

uso de esteróides anabolizantes.

O que se compreende sobre os fatos

analisados é que mesmo que a massa social

saiba o que são os Esteróides Anabolizantes

Anabólico- androgênicos a desinformação

sobre o assunto continua sendo um fator

altamente expressivo, visto que o

conhecimento é baseado no que se escuta em

conversas informais no dia-a-dia de cada

indivíduo.

Sendo assim, torna-se essencial incentivar a

pesquisa sobre o assunto e torná-lo uma pauta

importante.

Apoio:

Figura 1. Rompimento do braço devido a

inflamação.

Geral: Evidenciar as consequências absolvidas sobre a

prática da injeção de Esteróides Anabólicos-androgênicos de

forma indevida, não usufruindo de benevolentes resultados,

muitas vezes por desconhecimento de seus malefícios.

Específicos:

- Manifestar a necessidade da conscientização sobre a

aplicação de substâncias prejudiciais ao quadro clínico, a

saúde das pessoas;

- Provocar a indigência do desenvolvimento da curiosidade

em relação ao uso de anabolizantes;

- Compreender a banalização de tal prática, cuja finalidade

não intenciona danos à saúde do paciente.
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