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RESUMO 

Em busca de um corpo perfeito, o uso de anabolizantes entre outros hormônios vêm sendo utilizado 
de forma irracional. Um dos meios utilizados é o uso da insulina. Sua função é a metabolização da 
glicose na geração de energia, sendo também utilizada como um hormônio anabólico, estimulando o 
desenvolvimento de alguns tecidos do corpo a partir do crescimento celular. O presente artigo tem 
como objetivo, apresentar os efeitos da insulina e a sua utilização por praticantes de musculação não-
insulino dependentes, demonstrando sua ação anabólica, seus riscos e benefícios. Foi realizada uma 
revisão bibliográfica através de artigos científicos e teses nas seguintes bases de dados: Scielo e 
Google acadêmico. Alguns estudos mostram que o uso inadequado desse hormônio, sem o 
acompanhamento de um profissional, pode causar danos à saúde, um deles é a hipoglicemia, pois o 
organismo entende que não precisa produzir o hormônio, acarretando uma produção de insulina 
abaixo do normal, uma característica de um paciente diabético. Em estudos realizados, 88% de 
usuários de esteroides anabolizantes, tiveram efeitos colaterais. Concluiu-se que um número alto de 
usuários de hormônios anabólicos apresenta algum efeito colateral, devido à falta de informação 
sobre os riscos desse uso indiscriminado. No entanto se utilizado de forma correta, traz grandes 
benefícios e auxilia na hipertrofia. 
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ABSTRACT 

In search of a perfect body, the use of anabolic steroids and other hormones being used irrationally. 
One of the means used is the use of insulin. Its function is the metabolism of glucose in the generation 
of energy, being also used as an anabolic hormone, stimulating the development of some tissues of 
the body from the growth of the cell. Some studies show that the proper use of this hormone, without 
the assistance of a professional, can cause damage to health, one of them is hypoglycemia, because 
the body understands that it does not need to produce the hormone, causing a production of insulin 
below normal, a characteristic of a diabetic patient. In studies, 88% of users of anabolic steroids had 
side effects. This article aims to present the effects of insulin and its use by practitioners of non-insulin 
dependent bodybuilding, demonstrating its anabolic action, its risks and benefits. A bibliographic 
review of scientific articles and theses was carried out in the following databases: Scielo and Google 
academic. It was concluded that a high number of users of anabolic hormones has some side effect, 
due to the lack of information on the risks of indiscriminate use. However, if used correctly, it brings 
great benefits and helps in hypertrophy.However, if used correctly, it brings great benefits and helps in 
hypertrophy. 
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 Nos últimos anos, o corpo vem sendo motivo de atenção redobrada com o 

surgimento de métodos de cuidados para o melhoramento dos corpos, tais como 

dietas, musculação e procedimentos estéticos. Homens e mulheres designam cada 

vez mais tempo e dinheiro no consumo de técnicas e serviços ligados à manutenção 

do corpo (IRIART et al., 2009). 

De acordo com Menon e Santos, (2012), várias pessoas experimentam dietas 

e suplementos de todos os tipos, esperando atingir um outro nível de 

condicionamento físico. Muitas vezes, os adeptos à musculação arriscam sua saúde 

em busca do corpo perfeito, ultrapassando os limites físicos e genéticos, abusando 

de exercícios que podem causar danos irreversíveis. 

Atualmente, a musculação vem ganhando grande importância devido a 

exercícios de força, tanto para o equilíbrio da saúde, quanto para o melhor 

desempenho de atletas, ganho de massa muscular e recuperação (FERREIRA, et 

al., 2004). 

Segundo Curcio (2017), entende-se por treinamento resistido ou musculação, 

uma forma de exercício físico, realizado por praticantes de academias com a 

intenção de aprimoramento das competências físicas, tais como força, resistência, 

agilidade. A modalidade traz várias vantagens como, queima de caloria, ganho de 

massa muscular, disposição física, fortificação muscular, sendo modelada ao 

praticante, prevalecendo como categoria com maior efeito em relação a estética 

corporal. 

 O ganho dessas habilidades na musculatura beneficia o praticante tanto no 

ambiente esportivo, recreativo e competitivo, quanto no ambiente clínico, sendo 

parte da reabilitação e na prevenção de doenças e lesões (DELA, KJAER, 2006). 

Alguns estudos demonstram uma ligação direta entre atividade física e 

sensibilidade à insulina (GUIMARÃES, CIOLAC, 2004). De acordo com Haluch 

(2017), foi descoberto em 1921 o uso da insulina na musculação por Tim Belknap, 

que possuía diabetes e acabou agregando o uso de insulina para aumentar sua 

massa muscular. Logo após, no início dos anos 90, a insulina ganhou espaço dentro 

do Bodybuilding, transfigurando físicos imensos.  
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Em atletas, a ministração desse hormônio foi utilizada através da busca 

incansável de drogas alternativas, sendo impercebível nos testes de doping, gerando 

performances cada vez mais superiores. Por trabalhar em conjunto com os 

hormônios esteroides, o crescimento no organismo otimiza o processo de ganho de 

massa muscular, causando o uso exagerado tanto dentro quanto fora do cenário 

esportivo (FERREIRA, et. al., 2007; VOLTARELLI, et.al., 2008). 

Segundo Machado, et.al. (2018), é preciso o uso de doses supra fisiológicas 

de hormônio para que consiga produzir ganho de massa muscular em um curto 

período de tempo. Devido a isso, Atletas chegam a usar 5 vezes a mais o que 

produzimos diariamente. Um dos principais problemas do uso em grande escala de 

insulina é que aumenta o ganho de gordura, pois exige um consumo alto de 

alimentos, aumentam o ganho de calorias e promovem a inibição da atuação da 

enzima lipase. Outro risco à saúde é a hipoglicemia, pois com o uso de insulina 

exógena, o organismo entende que não precisa produzir o hormônio, provocando 

produções abaixo de 70ml/dl, características de uma pessoa diabética. 

Tendo em vista o assunto abordado, este trabalho tem como objetivo 

apresentar os efeitos da insulina e sua utilização por praticantes de musculação não 

insulino dependentes, demonstrando sua ação anabólica, seus riscos e benefícios. 

O método aplicado para elaboração do trabalho foi através de pesquisa 

bibliográfica, com início em março de 2020, com fontes retiradas de bases cientificas 

como Scielo e Google Acadêmico. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A insulina é um hormônio polipeptídico produzido pelo pâncreas, que possui 

um alto potencial anabólico, possuindo um papel essencial na manutenção da 

homeostase glicêmica, através da capitação de glicose nos tecidos receptíveis à 

insulina, como por exemplo, o tecido adiposo e o músculo esquelético, e também, 

inibindo a liberação de glicose pelo fígado (LIEBERMAN, et al., 2013).  
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Esse hormônio é excretado pelas células b das ilhotas pancreáticas quando 

há um aumento dos níveis de glicose e aminoácidos depois das refeições. A insulina 

atua na homeostase de glicose em muitos aspectos, diminuindo a fabricação 

hepática de glicose (via diminuição da gliconeogênese e glicogenólise) e 

aumentando a absorção periférica de glicose, especialmente nos tecidos muscular e 

adiposo. Estimulando a lipogênese no fígado e nos adipócitos e da redução da 

lipólise, aumentando a síntese e inibindo a degeneração proteica (CARVALHEIRA, 

et al., 2002).  

A ação da insulina começa a desde a sua ligação às subunidades até o 

receptor específico na membrana, promovendo que a subunidade b que se 

autofosforila e exerce sua capacidade tirosina quinase. A subunidade b começa à 

autofosforilar-se e de fosforilar outras proteínas ou substratos sinalizadores 

citoplasmáticos intracelulares, dentre eles o substrato 1 do receptor de insulina (IRS-

1) e o substrato 2 do receptor de insulina (IRS-2). Logo após a fosforilação do 

substrato 1 do receptor de insulina (IRS-1), se liga à fosfatidil-inositol-3-quinase (PI3-

quinase), ativando a mesma. Uma ligação necessária para que tenha o transporte de 

glicose pela insulina, e é suficiente para causar a translocação do GLUT4 para a 

membrana plasmática. Em seguida a fosforilação da PI3-quinase, está proteína 

inicia a ativação de alguns substratos citoplasmáticos, como as serinas quinases, 

proteína kinase B (AKT) e a proteína kinase C (PCK), que, uma vez fosforiladas, 

também contribuem para vias de transmissão do sinal de insulina durante a 

passagem da glicose (MARREIRO, et al., 2004 ). Na figura 1, podemos observar o 

mecanismo de ação da insulina. 
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Figura 1 – Mecanismo de Ação da Insulina 

 

Fonte: Carvalheira, et al., 2002. 

Legenda: IRS: Substrato receptor de insulina 

Glut2: Transportador de glicose tipo 2 

 

Existem três tipos principais de insulina no mercado brasileiro (Tabela 1), que 

possui em suas características quanto ao seu tempo de ação, início, pico e duração 

em horas. Também encontramos para consumo as insulinas pré-misturadas em 

diferentes variações como por exemplo, 70% de NPH e 30% de rápida (VAISMAN; 

TENDRICH, 1994). Os vários fabricantes de insulina têm nomes diferentes para os 

mesmos tipos do medicamento, gerando dúvidas no uso da mesma, sendo de 

extrema importância que o tipo de insulina, e suas características como tempo de 

ação permaneçam quando houver mudanças de fabricantes (ZANETTI; SOUZA, 

2000). 
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Tabela 1 - Distribuição do tempo de ação das preparações insulínicas de acordo com o tipo de 

insulina, início, pico e duração da ação. 

Ação Tipo de Insulina Início Pico Duração 

     

Rápida Regular ou 
Cristalina  

30/60 min 2/4h 6/7h 

Ultrarrápida Lispro 1/5 min 1/2-2,5h 3/4 

     

Intermediaria NPH 1/3h 8/12h 20/24h 

Lenta 1/3h 8/12h 20/24h 

    

   

Lenta Ultralenta 4/6h 12/16h 24/36h 
Fonte: COSTA, ALMEIDA NETO, 1998. 

 

De acordo com Pires e Chacra (2008), na Dinamarca entre os anos 1930 e 

1940 a descoberta da insulina foi um grande marco da história do diabetes melito. A 

primeira insulina disponibilizada foi a regular. Na sequência, Hagedorn acrescentou 

a protamina à insulina, criando, assim, a insulina NPH. 

A NPH, quando utilizada como insulina basal tem como característica a rápida 

absorção, com um pico de ação de 3-4 horas da sua aplicação, devido a isso, ocorre 

a hipoglicemia, possuindo um tempo de meia vida pequena, por isso necessita a 

administração de 2 ou mais aplicações diárias (CAMPOS, 2011). 

A insulinoterapia deve ser prescrita devidamente para cada paciente. Por isso, 

é de extrema importância estar sempre acompanhado de seu médico e ter ajuda de 

outros profissionais da saúde, como os farmacêuticos, onde podem te auxiliar junto 

ao médico, por meio da atenção farmacêutica, visando a redução de reações 

adversas e evitando o uso inadequado da insulina (GAERTNER, et al., 2014). 

Segundo Santarém (1995), hipertrofia é o crescimento do tamanho das fibras 

musculares, por meio da concentração de substancias contrateis (actina e miosina) e 

de substancias não contrateis, geralmente glicogênio e água no sarcoplasma das 

fibras musculares. 

Para Tumelero e Ceola (2008), a hipertrofia pode ser aguda ou crônica. Isso 

ocorre porque o corpo precisa se recuperar do estresse sofrido, aumentando o 

tamanho da fibra muscular para suportar mais peso. 
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O treino de força ou exercício resistido são, indiscutivelmente, muito 

pesquisados por estudiosos de vários lugares. Hoje em dia, atribui-se grande 

importância à musculação, devido aos seus benefícios à saúde, para o 

aperfeiçoamento no desempenho de atletas, no aumento da massa muscular e 

também para reabilitação (SILVA, et al., 2004). 

Portanto, considera-se que a hipertrofia seja consequência da soma de 

diversos mecanismos do treinamento resistido, que quando prescrito de forma 

correta, pode auxiliar o desenvolvimento de vários destes estímulos (BOSCO, et al., 

2000). 

Hoje em dia, vários tipos de suplementos são vendidos com diversos 

propósitos. Geralmente, são anunciados como métodos para melhorar alguma 

condição física, principalmente, o ganho de massa muscular, perda de gordura, e 

melhora do condicionamento físico (GOSTON, CORREIA, 2009). 

Partindo disso, muitos atletas com grande desejo de melhorar o 

condicionamento físico começam a utilizar esses produtos sem nenhuma orientação, 

acreditando que os mesmos possam diminuir os efeitos adversos causados por 

treinos contínuos, como por exemplo, a fadiga crônica. (HASKELL, KIERNAN, 2000). 

A fama dos suplementos nutricionais para o ganho de massa vem crescendo 

entre os praticantes de musculação (IRIART, ANDRADE, 2002). Dentre eles, um dos 

principais suplementos utilizados denomina-se Whey Protein, composto por 

proteínas isoladas do soro do leite. Essa proteína é um alimento funcional com 

várias aplicações nutricionais (GRANUZZO, 2008). 

As proteínas do soro favorecem o ganho de massa muscular e força, 

melhorando dessa forma, o treinamento e o condicionamento físico. Os aminoácidos 

presentes no soro, principalmente ricos em leucina, podem contribuir o anabolismo 

muscular (HARAGUCHI, et al., 2006). 

Portanto, os suplementos nutricionais devem ser alternativas e não soluções, 

seja para melhora do desempenho, ganho de massa ou emagrecimento. Além disso, 

um suplemento nunca deve substituir uma refeição saudável, e não pode ser 

utilizado de maneira indiscriminada, como ocorre nos dias atuais (SILVA et al., 

2004). 



 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2020. 

 

Um dos fatores importantes para a hipertrofia muscular é a regulação 

hormonal, e acredita-se que alguns hormônios estão relacionados com o ganho de 

massa muscular (KRAEMER, RATAMESS, 2005).  

Os treinos de força provocam mudanças hormonais que se associam aos 

processos celulares envolvendo o aumento muscular (KRAEMER, RATAMESS, 

2005). Após a prática de um treinamento de força, ocorre a liberação de alguns 

hormônios denominados mediadores do mecanismo de hipertrofia muscular, entre 

eles, a testosterona, insulina e hormônio do crescimento (GH) (SMILIOS, et al., 

2007; GARMA, et al., 2007). 

A insulina vem sendo utilizada no ambiente esportivo como um agente 

anabólico, pois induz o transporte de aminoácidos (BCAA’s) para o interior das 

células musculares, aumentando a produção de glicogênio muscular e prevenindo a 

quebra de proteínas musculares (ALMEIDA, 2010). 

A insulina age em conjunto com os hormônios esteroides. Esses hormônios 

atuam estimulando a síntese proteica, produzindo novas fibras musculares, 

enquanto a insulina age impedindo os catabolismos hepático e muscular através da 

indução das sínteses de glicogênio e proteína, permitindo a entrada de glicogênio e 

aminoácidos nas fibras musculares (VOLTARELLI, et al., 2008). 

O uso de alguns esteroides anabolizantes androgênicos, como a insulina, 

pode trazer riscos, por interagirem com várias substâncias que potencializam os 

efeitos colaterais (ABRAHIN, et al., 2013). Quadro 1, apresenta os possíveis efeitos 

colaterais do uso de anabolizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Possíveis efeitos colaterais do uso de EAA. 



 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2020. 

 

Fonte: Hoffman e Ratamess, 2006. 

 

Segundo um estudo realizado em 1997, a cada 100 usuários de esteroides 

anabolizantes androgênicos do sexo masculino, constatou-se que 88% dos usuários 

apresentaram efeitos adversos. Dentre eles: acne (54%), ginecomastia (34%) e 

estrias (34%) (PARKINSON, EVANS, 2006). 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, analisando entre os 

materiais escolhidos através da leitura exploratória. O trabalho consistiu em 

conhecer de forma critica as contribuições cientificas já publicadas em artigos, livros 

impressos e eletrônicos.  

Os estudos demonstram que a insulina possui uma ação anabólica, agindo 

em conjuntos com vários hormônios esteroides, impedindo o organismo de 

catabolizar gerando assim um ganho de massa muscular e atua induzindo o 

transporte de aminoácidos e glicose para os músculos, ajudando no seu 

desenvolvimento. Devido sua ação anabólica, tem sido muito utilizada entre os 

jovens não insulino dependentes em busca do aumento de massa muscular em 

curto prazo. No entanto, o uso não terapêutico pode causar efeitos irreversíveis no 

organismo. 
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Constatou-se que a porcentagem de usuários que apresentam efeitos 

colaterais devido ao uso de hormônios é muito alta. Estudos demonstraram que a 

cada 100 pessoas, 88 apresentam algum efeito adverso. 

Concluiu-se que esses efeitos colaterais ainda são pouco conhecidos por não 

serem muito evidenciados na literatura, devido à dificuldade na obtenção de 

informações por parte dos usuários desses hormônios anabolizantes.  

Diante do exposto, destaca-se a importância de um acompanhamento feito 

pelo profissional farmacêutico, junto a equipe de saúde, visando a diminuição dos 

riscos e eventuais efeitos colaterais a esses usuários, visto que o uso acompanhado 

de profissionais capacitados pode trazer benefícios e auxiliar no resultado desejado, 

a hipertrofia. 
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