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Slide 1: Doping no desporto V 

 

Doping no desporto V

Intervenções educativas contra o uso 
de doping

 

Discuta brevemente a necessidade de intervenções educativas contra o doping. 
Porque é considerado importante educar atletas? 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 2: A importância da educação 

A importância da educação

Conhecimento

Consciência

Atitudes

Auto-eficácia

Raciocínio

Auto-estima

Tomada de decisão

 

Explique aos alunos que a educação desportiva limpa é altamente importante desde 
tenra idade, pois pode alertar as gerações mais jovens de atletas e praticantes de 
exercícios físicos sobre os riscos e perigos do uso de doping, bem como maneiras 
eficazes de evitá-lo. É essencial que essa educação se baseie em evidências recentes 



 

das ciências sociais e comportamentais sobre os motivos pelos quais as pessoas 
(atletas e praticantes de ginástica) usam doping em primeiro lugar. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 3: Lacunas e necessidades na educação anti-doping 

Lacunas e necessidades na 
educação anti-doping

•O modelo de deteção e punição não se 
mostrou eficaz

•Um apelo à educação para impedir que os 
atletas usem doping

•Necessidade de educação baseada na teoria 
contra o uso de doping

 

Descreva as principais lacunas da luta contra o doping. Concentre-se na ineficácia do 
modelo de deteção e punição. Teste o custo dos controlos de doping e o número de 
amostras positivas, localize e discuta a relação custo-benefício dessa abordagem. 
 
Discuta a necessidade de educação. Apresentar os benefícios da educação sobre os 
controlos de doping. Concentre-se no custo e na sustentabilidade dos resultados (ou 
seja, os atletas instruídos são menos propensos ao uso de drogas e a necessidade de 
monitorizar é menor, enquanto os atletas não instruídos devem sempre ser 
monitorizados). 
 
Discuta a necessidade de uma educação baseada em teoria e evidência, em vez de 
aumentar a consciência. Teste a necessidade de desenvolver intervenções 
educacionais eficazes - a teoria e as evidências passadas podem garantir melhor uma 
intervenção eficaz. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
 

 

 

 

 



 

Slide 4: Considerações 

Considerações

• Que grupo alvo?

– Atletas em competições de elite? Praticantes e 
atletas amadores?

• Que comportamento?

– Uso de doping? Uso de suplementos? 
Procedimentos de teste de drogas? 

• A que nível? 

– Equipas? Federações? 

 

 

Slide 5: Intervenções de testes de drogas 

Intervenções de testes de drogas

Teste de atleta estudante através de notificação aleatória

(SATURN):

– Redução do uso de drogas ilegais para fins recreativos e de 

desempenho

– Aumento da maioria dos fatores de risco psicológico 

associados ao uso de drogas

(Goldberg et al. 2003, 2007)

 

Apresente SATURN como um exemplo de uma abordagem de deteção e punição. 
Descreva o conteúdo da intervenção e os resultados. Destaque os resultados 
positivos produzidos, mas também se concentre nos resultados negativos e o seu 
impacto no envolvimento futuro no desporto (ou seja, é mais provável que se dopem 
quando a ameaça de um controlo de doping não for aparente). 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 

 



 

Slide 6: Intervenções de consciência 

Intervenções de consciência

6 módulos no geral

• 4 módulos sobre 
procedimentos de 
controlo de doping

• 2 módulos de auto-
eficácia para evitar o 
uso de doping

 

Descreva ALPHA como um exemplo de aumento da campanha de conscientização. 
Teste o foco em educar sobre os procedimentos de controlo de doping, em vez de 
educar os atletas para não usarem drogas (2 de 6 módulos) 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 7: Plataforma e-Learning de Anti-Doping (Adel) 

Plataforma e-Learning de Anti-
Doping (Adel)

• Módulos 
antidoping
adaptados para 
médicos e 
pessoal médico

• Guia de 
referência sobre 
desenvolviment
o desportivo e 
prevenção de 
doping

• Módulos que 
cobrem todos os 
procedimentos 
antidoping e 
prevenção de 
doping

• Módulos que 
cobrem todos os 
procedimentos 
antidopagem

Treinadores Atletas

Pessoal de 
assistência

Familiares

 

Descreva a nova plataforma desenvolvida pela WADA para a educação antidoping. 
Descreva a ferramenta para treinadores; ênfase nos procedimentos de controlo de 
doping. Descreva a ferramenta para os pais; discutir a necessidade de envolver os 
pais na educação antidoping. Descreva a ferramenta para médicos do desporto; 
discutir o papel dos médicos desportivos na decisão do uso de drogas. 



 

Tempo estimado: 5 mins. 
 

Slide 8: Intervenções baseadas na educação 

Intervenções baseadas na 
educação

Laure & Lecerf (1999, 2002)

 

Apresente as intervenções educacionais de Laure e Lecerf e discuta as suas 
descobertas. Concentre-se no conteúdo da intervenção e em como ela pode 
influenciar as crenças dos atletas sobre o doping. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 9: ATLAS & ATHENA (1/2) 

ATLAS & ATHENA (1/2)

• Projetado para impedir o uso de substâncias nos atletas da 
escola, visando diferentes fatores psicológicos entre 
adolescentes do sexo masculino e feminino

Elliot et al. (2004, 2008); Goldberg et al., 2000 

 

Apresente o ATLAS e ATHENA. Apresente como eles foram desenvolvidos e os seus 
antecedentes teóricos, conforme descrito no slide seguinte. 



 

Tempo estimado: 3 mins 
 

Slide 10: ATLAS & ATHENA (2/2) 

ATLAS & ATHENA (2/2)

• Modo de entrega

– Liderado por pares e facilitado por treinadores

– 10 sessões para ATLAS e 8 para ATHENA

– Atletas femininos e masculinos são “alvos” diferentes

• Contéudo da intervenção

– Efeitos colaterais do uso de doping

– Riscos envolvidos no uso excessivo e descuidado de 
suplementos nutricionais

– Métodos alternativos e legítimos de aprimoramento de 
desempenho (por exemplo, nutrição e dieta)

 

Descreva o modo de entrega e o conteúdo do ATLAS e ATHENA. Discuta sua 
funcionalidade no desporto, o conteúdo das intervenções, os pontos fortes e fracos 
dessas intervenções. 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 11: Eficácia de ATLAS & ATHENA 

Eficácia de ATLAS & ATHENA

Ntoumanis et al. (2014)

Forças Fraquezas

 

Apresentar as evidências da aplicação do ATLAS e ATHENA. Vincule evidências com 
discussões anteriores sobre pontos fortes e fracos. 
 



 

Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 12: Intervenção ética na tomada de decisão 

 

Intervenção ética na tomada de 
decisão

• Treinar atletas para a tomada de 
decisão ética contra o uso de 
doping;

• Confrontar os estagiários com 
situações de risco de doping e 
pedir uma tomada de decisão 
(ética) 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-

_2008_final_report.pdf

(Elbe & Brand, 2016)

 

Aceder ao programa de treino aqui: https://www.wada-
ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-_2008_final_report.pdf  
 
Este recurso pode ser usado para que os alunos / estagiários pensem na utilidade 
prática deste treino para melhorar a postura e o raciocínio moral, e a tomada de 
decisões de atletas e outras partes interessadas do desporto em diferentes domínios 
(por exemplo, manipulação de resultados). 
 
Slide 13: Intervenções baseadas em evidências para desportos competitivos 

Intervenções baseadas em evidências 
para desportos competitivos

Ferramenta educacional: SAFEYOU+ 

1. 8 Temas

a) Apresentações de PowerPoint

b) Notas para o facilitador

c) Material suplementar

2. Aplicação móvel

3. Casos de estudo/PBL cenários

4. Guia “ como fazer” www.safeyou.eu

 



 

Apresente a ferramenta educacional SAFEYOU +. Apresente o conteúdo da 
ferramenta. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 

Slide 14: Temas SAFEYOU+: desporto competitivo 

Temas SAFEYOU+: desporto 
competitivo

• O doping é contra o espírito desportivo

• Motivo pelo qual os atletas não vivem pelo espírito do 
desporto 

• Necessidade de controlo de doping no desporto

• Reforço de substâncias e riscos associados à saúde

• Conheça os seus suplementos e medicamentos

• Influência social e doping.

• O doping é uma tentação? 

• Doping não é uma solução rápida de melhoria de desempenho 

• O papel dos atletas na proteção do desporto limpo

 

Apresente o SAFEYOU + temas. Apresente o conteúdo de cada tema e a sua 
contribuição para a educação contra o doping. 
Tempo estimado:10 mins 
 
Slide 15: Programa VIRTUES 

Programa VIRTUES

• 6 sessões de intervenção

– Agência pessoal

– Afastamento moral

– Eficácia na auto-regulação

• Cada sessão dura entre 50-60 mins

• Intervenções presenciais e pela Web

 

 



 

Apresente o programa VIRTUES. Apresente o conteúdo do programa. Apresente as 
sessões VIRTUAS. Apresente o conteúdo de cada sessão e sua contribuição para a 
educação contra o doping. 
 
Tempo estimado: 5mins 
 
Slide 16: Educação antidoping para treinadores 

 

Educação antidoping para 
treinadores

• Workshops CoachMADE

– Educação sobre práticas motivacionais positivas

– Uso de práticas motivacionais positivas para 

educar atletas sobre doping

• O programa inclui 2-3 horas de workshops 

presenciais

 

Apresente o programa CoachMADE. Apresente o conteúdo do programa. Apresentar 
os workshops do CoachMADE. Apresente o conteúdo de cada oficina e sua 
contribuição para a educação contra o doping. 
 
Tempo estimado: 5mins 
 
Slide 17: Intervenções baseadas em evidências para desportos recreativos 

Intervenções baseadas em evidências 
para desportos recreativos

Ferramenta educacional: SAFEYOU 

1. 8 Temas

a) Apresentações de PowerPoint

b) Notas para o facilitador

c) Material suplementar

2. Aplicação móvel

3. Casos de estudo/PBL cenários

4. Guia “ como fazer” www.safeyou.eu

 



 

Apresente a ferramenta educacional SAFEYOU +. Apresente o conteúdo da 
ferramenta. 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 18: Temas SAFEYOU: desporto recreativo 

Temas SAFEYOU: desporto 
recreativo

• Tipos de PAES e riscos associados à saúde

• Consequências do uso de PAES

• Porquê que o uso de PAES é tão comum

• Manutenção da saúde ou aprimoramento humano

• Corpo como máquina

• Nos bastidores: expondo a verdade

• Tornar-se um especialista de PAES

• Desporto “Au Naturel” sem PAES

 

Apresente os temas do SAFEYOU +. Apresente o conteúdo de cada tema e sua 
contribuição para a educação contra o doping. 
Tempo estimado: 10 mins 
 
Slide 19: Intervenções escolares 

Intervenções escolares
 1. Introdução

 2. Conhecimento sobre 
suplementos nutricionais

 3. Conhecimento sobre 
substâncias proibidas

 4. Efeitos colaterais do uso de 
doping

 5. Nutrição como uma alternativa 
segura e legal ao uso de doping

 6. História do uso de doping

• 7. A cultura moderna do desporto

• 8. Riscos morais do uso de doping

• 9. Determinantes psicológicos do 
uso de doping

• 10 e 11. Desenvolvimento de um 
“produto” relacionado com o 
doping

• 12. Apresentação do “produto” ao 
público

Barkoukis et al. (2016)

 

 



 

Apresentar uma intervenção escolar com o objetivo de desenvolver uma cultura 
contra o uso de doping. Discuta a necessidade de promover a educação antidoping 
no ensino padrão. Teste o papel da pressão pública e social geral na decisão de uso 
de drogas. Apresente cada sessão da intervenção e discuta a sua utilidade no 
combate ao uso de doping. 
 
Tempo estimado: 5mins 
 
Slide 20: Novas tecnologias usadas na educação anti-doping 
 

Novas tecnologias usadas na 
educação anti-doping

• Uma abordagem gamificada para mitigar o 
doping nos desportos

http://projectgame.phed.auth.gr/

 

Apresentar duas abordagens gamificadas na educação antidoping. Discuta o papel 
das novas tecnologias na educação antidoping. Sondagem para a educação adequada 
para os jovens. 
 
Tempo estimado: 5 mins  



 

Slide 21: Sumário 

Sumário

• Lacunas e necessidades na educação anti-doping

• Intervenções baseadas em evidências

• Aumento das intervenções de conscientização

– APLHA, ADeL

• Intervenções educacionais

– ATLAS e ATHENA

– SAFEYOU e SAFEYOU+

– VIRTUES e CoachMADE

– Projeto GAME

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; lacunas e 
necessidades na educação antidopagem e intervenções existentes baseadas na 
educação. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 22: 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. 

 

 

 

 


