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Slide 1: Dopingno Desporto I 

 

Breve discussão sobre o conceito de doping no âmbito da corrupção. Porque que é considerado uma 

ameaça no desporto. Porque que é contra a ética desportiva . Porque devem ser feitos esforços para 

combater o doping. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 2: Definição formal de doping 

 

Doping no Desporto I

Definições e Consequências

Definição formal de doping

• Violação de uma ou mais das 10 violações das 
regras anti-doping (ADVRs) explicado no artigo 
2.1 até ao artigo 2.10 do Código WADA 
(WADA, 2015)



 

Perguntar ao estudantes o seu entendimento sobre o termo “doping”. Dar a definição de doping. 

Clarificar que o doping não involve só o uso de substâncias, como é normalmente visto. Doping é a 

violação de uma ou mais das 10 violações de regras anti-doping incluídas no Código WADA.  

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 3: 10 violações do Código que constitui o doping. 

 

Apresentar e explicar as 10 violações do Código que constitui o doping. 

Tempo estimado: 10 mins 

Slide 4: Substâncias proibidas 

 

Artigo 2.1 Artigo 2.2 Artigo 2.3 

Artigo 2.6 Artigo 2.10Artigo 2.7

Artigo 2.5

Artigo 2.8 Artigo 2.9

Artigo 2.4

Presença de 
uma 

substância

Uso ou 
tentativa

Posse Admnistração

Recusar ou 
evitar o 

teste

Violação de 
paradeiro 

Manipulaç
ão

Tráfico Cumplicida
de

Associação 
proibida

• Documento que 
identifica todas as 
substâncias e métodos 
que são proibidos 
durante a competição, 
fora da competição, e 
em modalidades 
específicas.

• Lista disponível em: 
www.wada-ama.org

• Atualizado anualmente

Substâncias proibidas



 

Foco no uso de substâncias, como o tipo mais comum de doping. Apresentar a Lista Proibida aos 

estudantes e explicar como está feita. Dar exemplos de substâncias proibidas para cada 

circunstância.  

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 5: Substâncias proibidas 

 

Apresentar o critério para adicionar uma substância à lista. Explicar porque que cada critério é 

importante e como se relaciona com o Espírito Desportivo. 

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 6: Apresentar as substâncias e métodos proibidos mais comuns. 

 

Substâncias proibidas

Atual ou potencial 
risco de saúde

Intensifica a 
performance
desportiva

Viola o Espírito 
Desportivo

A substância é incluída na Lista se constitui pelo
menos dois dos critérios seguintes:

Moduladores 
hormonais e 
metabólicos

Agonistas Beta-2

Hormonas peptídeo, 
fatores de crescimento 

e substâncias 
relacionadas

Substâncias não 
aprovadas

Agentes 
anabolizantes

Manipulação de 
sangue e de 

componentes

Manipulação 
química ou física 

Gene doping

Bloqueadores Beta
(Alguns desportos)

Álcool 
(Alguns desportos)

Glicocorticóides 

Narcóticos

Cannabinoids

Estimulantes

EM QUALQUER MOMENTO APENAS EM 
COMPETIÇÃO

SUBSTÂNCIAS MÉTODOS SUBSTÂNCIAS



 

 

Apresentar as substâncias e métodos proibidos mais comuns. Discutir em que circunstâncias cada 

substância é considerada proibida. Explicar porque que algumas das substâncias não são proibidas 

em todas as circunstâncias. 

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 7: Príncipio da Estrita Responsabilidade 

 

Apresentar o conceito de Estrita Responsabilidade. Discutir as implicações para os atletas. Este 

princípio é justo para os atletas? Porque? 

Tempo estimado: 10 mins 

 

 

 

 

 

 

 

Príncipio da Estrita 
Responsabilidade

• O Príncipio da Estrita 
Responsabilidade é aplicado em 
situações de resultados 

analíticos adversos. 

• Uma violação ocorre quando 
uma substância proibida é 
encontrada numa amostra 
corporal, independentemente 
do atleta ter usado a substância 

intencionalmente ou não, ter 
sido negligente ou falhado de 
outra forma.

OS ATLETAS SÃO 
RESPONSÁVEIS PELAS 

SUBSTÂNCIAS ENCONTRADAS 
NO SEU CORPO



 

Slide 8: Isenção de Uso Terapêutico  

 

Apresentar o conceito de Isenção de Uso Terapêutico (TUE). Discutir as implicações para os atletas. 

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 9: Critério para Isenção de Uso Terapêutico 

 

Descrever como se pode obter uma Isenção de Uso Terapêutico. Descrever os critérios que devem 

ser tidos em conta para obter uma TUE.  

Estimated time: 3 min 

 

Isenção de Uso Terapêutico 

Isenção de uso terapêutico (TUE) é um procedimento que

permite/aprova que um atleta use, apenas para fins

terapêuticos, uma substância ou método que é proibido

noutras circunstâncias.

Os atletas que competem a nível Nacional ou acima devem solicitar sua

TUE com antecedência.

✓ Atletas que competem abaixo do nível Nacional podem inscrever-se

de forma retroativa se forem testados.

Critério para Isenção de Uso 
Terapêutico 

1. Pode haver um enfraquecimento da saúde se o tratamento for 

retido/negado.

2. A TUE não irá melhorar a performance, mas sim ajudar o atleta a 

retornar a um estado normal de saúde

3. Não existem outras alternativas terapêuticas permitidas razoáveis

4. A necessidade de uso não deve resultar do uso anterior de uma

substância ou método proibido



 

Slide 10: Quão comum é o doping no desporto? 

 

Apresentar os intervalos de prevalência do uso de doping no desporto competitivo e no desporto 

recreativo. Discutir as diferentes abordagens usadas para medir a prevalência. Salientar os valores 

altos dos intervalos de prevalência nos dois tipos de desporto e discutir o significado disso para o 

desporto em geral.  

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 11: Idade de início 

 

Quão comum é o doping no 
desporto?

• Desportos competitivos

– A precoce iniciação ao uso de doping - desde os 10 anos de 
idade

– Intervalos de prevalência

• 2% teste oficial da WADA positivo

• 10-15% assumem o uso de doping

• 30-57% através de abordagens indiretas

• Desportos recreativos

– Aprox. 20% em praticantes recreativos não competitivos
(de Hon et al., 2015; Lazuras et al., 2017; Ulrich et al., 2017 )

Idade de início

• Cerca de 4 milhões de Americanos já usaram

esteróides na sua vida, 22% deles usaram antes dos 20 

anos.

• O uso de doping pode ser iniciado cedo como a partir

dos 10 anos

(Nicholls et al., 2017; Pope et al. , 2014)



 

Sublinhar o início precoce do uso de doping. Discutir os motivos que pode estar na origem disso. 

Discutir o que este início precoce significa para o desporto. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 12: Consequências do uso de doping 

 

Apresentar as principais categorias de consequências que alguém que use doping pode experienciar. 

Tempo estimado: 2 mins 

Slide 13: Consequências na saúde física 

 

Apresentar os efeitos colaterais do uso de doping, conforme detalhado nas notas abaixo. 

Consequências do uso de doping

Consequências 
fís icas

Consequências 
na  Saúde 
mental

Consequências 
sociais

Consequências 
profissionais

Consequências na saúde física

Coração
Aumento do 
risco de uma 
morte cardíaca

Rins

Sistemas corporais 
afetados 
adversamente pelo 
doping

Genitais

Fígado
Aumenta o risco 
de cancro do 
fígado



 

Tempo estimado: 10 mins 

Os efeitos colaterais na função cardiovascular incluem: Pressão arterial elevada, reduzida 

lipoproteína de alta densidade, eritrocitose, hipertrofia miocárdica, arritmia, trombose.  

Slide 14: O caso de Flex Wheeler 

 

Apresentar o caso (ou outro exemplo relevante em Portugal). Discutir as implicações para a saúde 

do uso de doping. 

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 15: O caso de Krieger 

 

O caso de Flex Wheeler

• Flex Wheeler, um 

fisioculturista profissional 

admitiu o uso prolongado de 

esteróides

• Desenvolveu uma doença nos 

rins e precisou de um 

transplante

• Foi forçado a “retirar-se” aos 

37 anos

https://www.youtube.com/watch?v=tRrf24MH2SU

O caso de Krieger



 

Video de 8 mins. Fazer apenas uma introdução. Discutir os pensamentos do grupo acerca do vídeo: 

efeitos colaterais, i.e., o que acontece ao corpo após o uso de substâncias não necessárias. 

Tempo estimado: 15 mins 

Slide 16: Efeitos na saúde mental 

 

Apresentar as consequênciais mentais e psicológicas. Apresentar o exemplo ou outro relevante. 

Chris Benoit matou a sua família e foi acusado de duplo homicidio – a opinião publica considera que 

o seu comportamento se deveu ao uso de esteróides (agressão incontrolável, raiva). 

Tempo estimado: 5 mins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeitos na saúde mental

• Mudanças de humor

• Agressividade

• Mania & Depressão

• Desistência & sintomas de 

dependência

• Tendências suicidas



 

Slide 17: Social & Profissional consequências 

 

Apresentar os efeitos colaterais. Dar exemplos de atletas que sofreram tais consequências. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide18: O caso de Armstrong 

 

Fazer apenas uma introdução. Discutir os pensamentos do grupo. Focar a discussão nos efeitos 

sociais e profissionais. 

Tempo estimado: 15 mins 

 

Social & Profissional 
consequências

• Protesto público

• Humilhação

• Término da Carreira

• Sanções legais

O caso de Armstrong

• O filho sofreu de bullying 
na escola após a confissão
de Armstrong 

• Teve que devolver o 
dinheiro dos seus
patrocinadores

• Foi a julgamento por 
defraudar o Governo

Intervista de Lance Armstrong com Oprah



 

Slide 19: Sumário 

 

Resumir de forma breve os tópicos falados nesta sessão; Definições das consequências de doping. 

Passar a mensagem que o doping é uma ameaça para o desporto, é illegal e pode ter consquências 

graves para as pessoas envolvidas.  

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 20: Nota de Responsabilidade 

 

 

 

Sumário

• Definição de doping e comportamentos relacionados

– Tipos de doping

– A Lista Proibida

– Responsabilida Estrita and Isenção de Uso Terapêutico

• Consequências do uso de doping

– Físicas

– Mentais/ Psicológicas

– Sociais

– Profissionais

Nota de Responsabilidade

A Comissão Europeia suportou o financiamento 
do projeto. Esta publicação [comunicação] 
reflete apenas a visão do autor, e a Comissão 
Europeia não pode ser considerada responsável 
por qualquer uso da informação contida nela. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


