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Objetivos: Avaliar a relação entre cardiopatias e o uso de DPADD direta e indiretamente. 
Material e Método: Trata-se de uma revisão de literatura, de 21 artigos redigidos em língua inglesa, obtidos a 

partir da base de dados do PubMed e Scielo, selecionados utilizando-se os Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCS): “cardiopathy”, “anabolics”, “athlete”, com critério de data de publicação entre 2015 e 2020. 
Resultados: Os resultados foram baseados nas alterações morfofisiológicas cardíacas em indivíduos que fizeram 

uso de DPADD. Nesse contexto, vale mencionar que a maioria dos estudos mostrou aumento do índice de massa 

do ventrículo esquerdo (VE) e espessura da parede em comparação com grupos controle (que não fazem uso de 

drogas). Também foi registrado aumento significativo do índice de volume do átrio esquerdo (AE) e do VE. Em 

contrapartida, houve uma estreita associação entre a função miocárdica do AE, do V0 e do diâmetro diastólico 

final do VE, comparáveis entre os três grupos. A maior parte dos estudos também constatou que usuários de AAS 

mostraram uma deformação de AE mais comprometida, associada à capacidade funcional reduzida durante o 

esforço físico. Muitos estudos ressaltaram a relação entre eventos tromboembolíticos e episódios de infarto agudo 

do miocárdio (IAM) com o uso abusivo de moduladores dos carreadores de oxigênio como a eritropoetina, visto 

que os atletas tendem a ultrapassar os limites fisiológicos d corpo, mesmo não possuindo uma capacidade cardíaca 

para tal feito. Outros ensaios mostraram o surgimento de arritmias cardíacas após o uso de antagonistas de 

receptores ß2- adrenérgicos como o Clenbuterol. Por fim, vale ressaltar que a maioria dos pacientes que 

apresentaram IAM faziam uso de Stanozolol e testosterona, sendo que o angiograma coronariano dos mesmos 

mostrou alta carga trombótica de artéria descendente anterior esquerda sem aterosclerose subjacente dos mesmos. 
Conclusões: Diante do exposto, constatou-se que o uso de drogas para o aumento de desempenho físico por atletas 

mostrou-se amplamente associado ao aparecimento de cardiopatias. Entretanto, muitos casos de cardiopatias são 

subnotificados, já que vários atletas preferem ocultar o uso de anabolizantes e outras substâncias devido ao estigma 

social relacionado a essas drogas. 


