A BUSCA DO CORPO PERFEITO POR MEIO DO USO DE ANABOLIZANTES
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RESUMO
Atualmente, a busca pelo corpo perfeito está cada vez mais em evidência na vida de jovens e
adultos. Ultimamente, o corpo tornou-se alvo de uma atenção redobrada com o uso de vários
tipos de procedimentos estético, cirurgias plásticas, musculação e dietas. A sociedade está
sempre impondo um padrão de beleza e regras para ter corpos perfeitos e admiráveis, a indústria
cultural pelos meios de comunicação vem se encarregando de criar padrões estéticos e imagens,
padronizando corpos bonitos, cheios de músculos e esculturais. Quando se fala em corpo
perfeito logo se lembra de músculos e consequentemente anabolizantes, que estão associados
às academias, a pessoas buscando um corpo malhado e definido. Nesse sentido, o uso de
anabolizantes vem se tornando a cada dia um hábito comum entre homens e mulheres que fazem
musculação ou praticam esportes para fins de aumentar a competitividade, aumento da massa
corporal ou por questões estéticas. Os Esteroides Anabólicos foram descobertos no ano de 1930
e tem sido usado para inúmeros procedimentos como doenças que necessitam dessas
substâncias. Este trabalho tem como objetivo analisar e acompanhar qual o verdadeiro motivo
e significado de jovens e adultos estarem buscando o corpo perfeito e padronizado a qualquer
custo. O estudo caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa, tendo a análise de conteúdo
como dados e método de revisão de literatura. O Projeto analisou o culto ao corpo como uma
das grandes dimensões do estilo de vida de muitas pessoas, através do consumo, nas mídias e
sociedade contemporânea. Neste sentido, buscam-se compreender os cuidados com a forma,
volume e apresentação do corpo padronizado pela sociedade, que geralmente essas pessoas
buscam atingir em curto prazo esse corpo idealizado. Foi visto também o uso inadequado de
esteroides anabólicos androgênicos mais conhecidos como anabolizantes em pessoas que não
estão totalmente satisfeitas com seus próprios corpos, foi aplicado um questionário nas
academias do Município de Quixadá – Ceará, no mês de abril de 2017, com oito perguntas
objetivas e a um público alvo de homens e mulheres na faixa etária de 18 a 50 anos de idade.
Portanto através desse questionário podemos concluir que as pessoas entrevistadas treinam e
buscam mais resultados por conta da estética, ou seja, do corpo perfeito ao invés de serem pela
saúde, os mesmos não estão satisfeitos com seus corpos, idealizando a qualquer custo atingirem
os seus objetivos.
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