
ESTERÓIDES
ANABOLISANTES?



ESÓTERIDES ANABOLISANTES

Substância
Esteróides são derivados sintéticos da hormona masculina testerona.
Aparecem sob diferentes formas: líquido, adesivos, tabletes,
cápsulas, emulsão de óleo. Pode tomar-se por via injectável, por via 
oral ou dérmica (através da pele).

Efeitos
Aumento do Volume de Tecido Muscular · Aumento do Rendimento
Físico · Aumento da Capacidade de Recuperação · Aumento da 
Agressividade ·

Consumo continuado
Queda do Cabelo · Acne · Infertilidade e Impotência Sexual ·
Ginecomastia nos Homens e Hipertrofia Clitoriana nas Mulheres ·
Problemas de Crescimento Corporal em Jovens em Idade de 
Crescimento · Rupturas Tendinosas · Hipertensão Arterial ·
Doenças Cardiovasculares · Doenças Hepáticas · Tumores Malignos no 
Fígado e na Próstata · Dependência Psíquica e Agressividade ·

Se consumires
Não partilhes seringas ou outro material para injectar. Evita utilizares
uma associação de substâncias pois desse modo aumentas os riscos.
Maior quantidade e maior duração da administração aumentam
proporcionalmente os riscos. Se te sentires enjoado, agressivo ou
percepcionares algo de estranho, evita consumir e consulta o teu
médico. Não compres produtos na net nem em embalagens sem
identificação de origem.
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2ª a 6ª (10-20h) ou linha.vida.lx@idt.min-saude.pt
Ouvimos, Informamos, Apoiamos

www.idt.pt


