
 

  

 

 

 

 

EDUCATING COACHES ON SPORT INTEGRITY 

 

 

Project Partners 

 

Aristotle University of Thessaloniki (Greece) 

National University of Physical Education and Sports Bucharest (Romania) 

International Council for Coaching Excellence (UK)  

Sheffield Hallam University (UK) 

Hungarian Coaching Association (Hungary) 

Coaching Portugal (Portugal) 

Saval (Finland) 

Code Fair Play (Greece) 

 

 

 



 

Slide 1: Doping no desporto IV 

Doping no desporto IV

Bases psicológicas do uso de doping 
em desportos recreativos

 

Apresente brevemente o tópico desta sessão. Concentre-se na existência do uso de 
doping no desporto recreativo e na necessidade de entender os processos 
psicológicos  subjacentes à decisão de dopagem. 
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 2: Resumo da base psicológica do uso de doping em desportes competitivos 

Resumo da base psicológica do uso de 

doping em desportes competitivos

O estudo psicológico do comportamento associado ao doping

em desportos competitivos identificou vários fatores e processos 

psicológicos importantes:

•Raciocínio (aspetos cognitivos e morais)

– Motivação e objetivos de realização

– Personalidade

– Normas sociais

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos na sessão anterior; os 
principais fatores e processos psicológicos associados ao uso de doping. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 



 

Slide 3: De que forma a atual sessão é diferente? 

De que forma a atual sessão é 
diferente?

• Diferente contexto regulador: Ao contrário dos desportos competitivos, o 

uso de PEDs em desportos recreativos pode não ser regulado / controlado 

(Por exemplo: qual é a proibição de um fisiculturista amador usar esteroides no 

seu país?)

• Diferentes motivações: Atletas usam PEDs para maximizar as 

probabilidades de ganhar uma competição; outros motivos podem estar 

subjacentes ao uso do PED no âmbito recreativo

• Contudo: Alguns fatores psicológicos associados ao uso de doping podem 

ser comuns entre desportos recreativos e competitivos

 

Discuta com os alunos as diferenças entre desportos competitivos e recreativos em 
relação ao uso de doping. Destaque que pontos comuns também podem existir no 
processo de tomada de decisão em relação ao doping. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 4: Sáude vs estética do exercício 

 Uso de PEDs é uma solução rápida 

para aumentar a musculosidade

 Nutrição, qualidade do sono e 

mudança nos regimes de treino são 

alternativas seguras aos PEDs, mas 

não são preferidas pelos praticantes 

de exercício

Sáude vs estética do exercício

Benefícios 
estéticos

Benefícios 
para a 
saúde

 

Discuta com os alunos porque que as pessoas devem fazer exercicío. Teste os 
benefícios de saúde do exercício. Apresente a mudança do foco dos praticantes da 
saúde para a aparência. Discuta as consequências dessa mudança. 
 
Tempo estimado: 5 mins 



 

Slide 5: Nunca é suficiente 

 A dismorfia muscular (também 

conhecida como bigorexia) é uma 

forma de distúrbio dismórfico do 

corpo

 Pré-ocupação patológica com 

musculosidade

Desejo de tamanho:

• Ansiedade e prevenção de aparência

• Deficiência funcional

(Hildebrandt et al., 2004; Olivardia et al., 2004)

Nunca é suficiente

 

Descreva o contexto da dismorfia muscular e suas principais características. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 6: Epidemia crescente? 

A dismorfia muscular está associada a:

▪Insatisfação corporal

▪Ansiedade do “físico social”

▪Depressão e efeito negativo em relação 

ao eu

▪Má qualidade de vida

▪Dependência de exercício

▪Uso/abuso de PEDs

(Olivardia et al., 2004; Pope et al., 2005)

Epidemia crescente?

http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/34307044/muscle-
dysmorphia-one-in-10-men-in-gyms-believed-to-have-bigorexia

 

Apresentar aos alunos os principais sintomas de dismorfia muscular. Assista ao vídeo 
incluído neste slide - apenas nos primeiros 5 minutos e discuta com os alunos como a 
dismorfia muscular pode ser associada ao uso de doping. 
 
Tempo estimado: 10 mins 
 
 



 

Slide 7: Dismorfia muscular e uso de esteroides (1/2) 

Dismorfia muscular e uso de esteroides 
(1/2)

Pope et al. (2012)

•Transtorno de conduta e dismorfia muscular estão associados 

ao uso auto-relatado de esteroides em halterofilistas

•O transtorno de conduta é caracterizado por padrões de 

comportamento anti-social a longo prazo, como desconsiderar os 

direitos dos outros e violar normas sociais

 

Apresentar literatura existente sobre a associação de dismorfia muscular com o uso 
de esteroides. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 8: Dismorfia muscular e uso de esteroides (2/2) 

Babusa & Túry (2012)

Fisiculturistas masculinos não competitivos examinados na 

Hungria:

•Mais sintomas de dismorfia muscular foram relatados por 

usuários de esteroides em comparação com os não usuários

•A dismorfia muscular também foi associada a padrões 

alimentares desordenados (isto é, restrição alimentar e não reconhecer 

os sintomas corporais por fome ou excessos).

Dismorfia muscular e uso de 
esteroides (2/2)

 

Apresentar literatura existente sobre a associação de dismorfia muscular com o uso 
de esteroides. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
 
 



 

Slide 9: Estereótipos corporais 

Estereótipos corporais

 

Introduzir o conceito de estereótipos corporais e seu impacto no estabelecimento de 
crenças sobre o corpo. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 10: Corpo masculino- ideal “musculado” 

 

Corpo masculino- ideal 
“musculado”

https://wgs160.wordpress.com/2014/10/13/the-evolution-of-gi-joe/

 

Discuta com os alunos a evolução do GI Joe de 1950 até hoje. Concentre-se nas 
diferenças no corpo e em como ele se tornou tonificado hoje em dia. Discuta com os 
alunos as implicações que esse estereótipo pode ter nas crenças das crianças sobre o 
corpo ideal. 
 
Tempo estimado: 5 mins 



 

Slide 11: Corpo feminino- ideal “fino” 

Corpo feminino- ideal “fino”

 

Discuta com os alunos a estrutura corporal da Barbie. Discuta quão realista é esse 
corpo para mulheres adultas. Compare a estrutura corporal do modelo com uma 
vítima do holocausto. Discuta com os alunos as implicações que esse estereótipo 
pode ter nas crenças das crianças sobre o corpo ideal. 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 12: Imagem corporal real e ideal 

Imagem corporal real e ideal

 

Apresente as conclusões de um estudo sobre o efeito dos estereótipos corporais na 
perceção das pessoas sobre o corpo ideal. Neste estudo, as mulheres na média 
nacional (imagem à direita) perceberam como corpo ideal o apresentado na foto à 
esquerda (observe a semelhança com a estrutura corporal da Barbie). Os Homens 
relataram o corpo apresentado na foto do meio como o corpo ideal da mulher. 



 

Discuta a influência dos estereótipos corporais nas perceções das pessoas sobre o 
seu corpo.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 13: Corpos objetivados 

Corpos objetivados

Fredrickson & Roberts (1997)

•Internacionalização de padrões culturais e expectativas 

de atratividade

– Corpos masculinos e femininos ideais

•Auto-objetivação: vigilância corporal constante

– Como estou? Sou magra o suficiente? Sou musculado o suficiente?

 

Discuta com os alunos como a internalização dos estereótipos corporais influencia a 
decisão de usar o doping. 
  
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 14: Modelo de "objectivação“ no uso de esteroides 

 

Modelo de "objectivação“ no uso de 
esteroides

Parent & Moradi (2011)

•Os ideais internalizados sobre a musculosidade nos homens 

foram associados à vergonha do corpo, vigilância corporal e 

maior impulso para a musculosidade

•Por sua vez, o desejo por uma maior musculosidade foi 

associado a atitudes / expectativas de resultados mais positivas 

em relação ao uso de esteroides

 

 



 

Discuta com os alunos como a internalização dos estereótipos corporais influencia a 
decisão de usar o doping.  
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 15: Padrões culturais, perceções corporais e esteroides 

Padrões culturais, perceções corporais e esteroides

Parent & Moradi (2011)

 

Apresente os resultados do estudo sobre o processo psicológico pelo qual a 
internalização dos estereótipos culturais resulta no desenvolvimento de maiores 
intenções de uso de doping. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 16: Uso adolescente do PAES 

 

Uso adolescente do PAES

Zelli et al., 2010

 



 

Apresente os resultados do estudo sobre o processo psicológico pelo qual as 

perceções da imagem corporal resultam no desenvolvimento de maiores intenções 

de uso de doping. 

Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 17: Influência dos media na procura do corpo ideal 

Influência dos media na procura do 
corpo ideal

• Daniel and Bridges (2010) apresentaram um modelo de influências dos 
media sobre o desejo masculino por musculosidade

 

Slide 18: Fatores psicológicos do uso de PAES em contextos de prática desportiva 

 

Fatores psicológicos do uso de PAES em 
contextos de prática desportiva

Tsochas et al. (2013)

 

 



 

Apresente os resultados do estudo sobre o processo psicológico pelo qual a 
ansiedade do corpo social resulta no desenvolvimento de intenções mais altas de uso 
de suplementos nutricionais. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 19: Cognitivo social relacionado com o uso de doping 

Cognitivo social relacionado com o uso 
de doping

Wiefferink et al. (2007)

•Normas pessoais, sociais (ou seja, o comportamento de outros) e atitudes 

positivas em relação aos PEDs previam intenções de usar PEDs em usuários 

de academia holandeses do sexo masculino

Allahverdipour et al. (2012)

•Todas as três variáveis da Teoria do comportamento planeado (ou seja, 

atitudes, normas e controlo comportamental) previram intenções de usar 

esteroides em usuários de academia

 

Slide 20: Sumário 

Sumário

• Fatores psicológicos que explicam o uso de doping em 

desportos recreativos pertencem principalmente a crenças e 

ideais relacionados ao corpo

– Procura pela muscolosidade (corpo ideal)

– Dismorfia muscular

– Internalização de ideais culturais de atratividade

• Modelos de cognição social (por exemplo, teoria do 

comportamento planeado) parecem estar associados ao uso 

de PEDs em desportos recreativos e competitivos

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; as 
abordagens psicológicas subjacentes ao uso de doping em desportos recreativos, o 
papel das dismorfias musculares e estereótipos corporais nas crenças da imagem 
corporal, o papel da internalização dos ideais culturais de atratividade e as variáveis 
cognitivas sociais. 



 

Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 21: Nota de Responsabilidade 

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. 

 

 

 

 


