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O conteúdo desta Apostila está su-
jeito a mudança em qualquer tempo 
devido às atualizações normativas. E 
em caso de discrepância entre estas 
informações e o Código Mundial Anti-
dopagem, o código prevalece. Sempre 
confira com a Organização Nacional 
de Antidopagem (ABCD), a Federa-
ção Internacional ou a Confederação 
Desportiva para o regulamento mais 
atualizado.

FIQUE 
ATENTO
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A Autoridade Brasileira de Controle 
de Dopagem (ABCD) tem a honra de 
apresentar a Apostila Antidopagem 
do Professor. Esta apostila contém 
uma série de atividades que podem 
ser utilizadas por professores em 
sala de aula para introduzir aos 
estudantes a questão da dopagem, 
antidopagem e o uso de substâncias 
proibidas no esporte. A apostila an-
tidopagem do professor é um compi-
lado de trabalhos desenvolvidos pela 
WADA/AMA (Agência Mundial Antido-
pagem) e também pela UNESCO, mais 
precisamente dos Teacher’s Tool Kit 
(Kit de Ferramentas do Professor) e 
Sports Values in Every Classroom. A 
ABCD traduziu e fez adaptações de 
acordo com a realidade e com a cul-
tura brasileira.

A RESPEITO DA ABCD

É a Organização Nacional Antidopa-
gem (ONAD) com competências pri-
vativas de Autoridade de COLETA, 
TESTAGEM, GESTÃO DE RESULTADOS E 
EDUCAÇÃO, reconhecida e creden-
ciada pela Agência Mundial Anti-
dopagem, AMA-WADA que emana as 
diretrizes da Política Universal por 
meio do Código Mundial Antidopagem 
(internalizado no Código Brasileiro 
Antidopagem de 2021–CBA), do qual 
o Brasil é signatário e monitorado, 
assim como é Estado-Parte da Con-
venção Internacional de Combate ao 
Doping no Esporte da UNESCO – COP. 
Por sua vez, a ABCD tem a atribuição 
de estabelecer a Política Nacional 
Antidopagem e seus programas e pla-

INTRODUÇÃO
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nos perante o sistema brasileiro do 
desporto em território nacional e em 
cooperação nacional e internacional.

Atua de forma técnica, operacional e 
independente com base no Art. 48-B 
da Lei 9615/98 e no CBA2021, con-
tando com financiamento integral 
de recursos federais (LOA) para a 
execução das ações do programa 
por meio de Termos de Execução 
Descentralizada–TEDs ou Parcerias 
Técnicas não onerosas, dentre as 
quais, Acordos de Cooperação Téc-
nica – ACTs e Termos de Delegação de 
Coleta – TDCs.

De acordo com o Art. 48-B da Lei no 
9.615 de 24 de março de 1998 ( mais 
conhecida como Lei Pelé) a ABCD, 
órgão vinculado ao Ministério do 
Esporte, é a organização nacional 
antidopagem, à qual compete, priva-
tivamente:

I–estabelecer a política nacional de 
prevenção e de combate à dopagem;

II–coordenar nacionalmente o combate 
de dopagem no esporte, respeitadas 
as diretrizes estabelecidas pelo CNE;

III–conduzir os testes de controle de 
dopagem, durante os períodos de com-
petição e em seus intervalos, a gestão 
de resultados, de investigações e ou-
tras atividades relacionadas à anti-
dopagem, respeitadas as atribuições 
de entidades internacionais previs-
tas no Código Mundial Antidopagem; 
IV–expedir autorizações de uso tera-
pêutico, respeitadas as atribuições 
de entidades internacionais previstas 
no Código Mundial Antidopagem;

V–certificar e identificar profissio-

nais, órgãos e entidades para atuar no 
controle de dopagem;

VI–editar resoluções sobre os pro-
cedimentos técnicos de controle de 
dopagem, observadas as normas pre-
vistas no Código Mundial Antidopagem 
e a legislação correlata;

VII–manter interlocução com os orga-
nismos internacionais envolvidos com 
matérias relacionadas à antidopagem, 
respeitadas as competências dos de-
mais órgãos da União;

VIII–divulgar e adotar as normas téc-
nicas internacionais relacionadas 
ao controle de dopagem e a lista de 
substâncias e métodos proibidos no 
esporte, editada pela Agência Mundial 
Antidopagem; e IX–informar à Justiça 
Desportiva Antidopagem as violações 
às regras de dopagem, participando 
do processo na qualidade de fiscal da 
legislação antidopagem.

§ 10 A ABCD poderá delegar a com-
petência para coleta de amostras e 
prática de demais atos materiais re-
lacionados ao controle de dopagem.

§ 20 No exercício das competências 
previstas no caput, a ABCD observa-
rá o disposto nos incisos VII e VIII do 
caput do art. 11.

§ 30 A ABCD poderá propor ao CNE a 
edição e as alterações de normas an-
tidopagem. 

§ 40 Os atos normativos da ABCD deve-
rão ser submetidos à prévia análise 
da Advocacia-Geral da União.

Valendo citar que a ABCD publicou o 
Plano de Educação Antidopagem 2021 
que contém a estruturação, a estra-
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tégia e o conjunto de atividades a se-
rem desenvolvidas no corrente ano, 
bem como o público-alvo a ser aten-
dido. Almeja-se um cenário onde to-
dos os atletas poderão competir em 
um ambiente livre de dopagem, limpo, 
sem mácula e justo; um #JOGOLIMPO!

Portanto, dopagem é fraude, corrup-
ção e covardia. É uma ameaça ao es-
porte e por isso deve ser combatida 
e prevenida por meio de informação 
e educação.

PROGRAMA DE ADESÃO #JOGOLIMPO

O Programa de adesão #JOGOLIMPO é 
uma estratégia aprimorada da cam-
panha #jogolimpo voltada para as en-
tidades que desejam a certificação 
da ABCD atestando seu compromisso 
com a política antidopagem do Bra-
sil. Por meio do referido programa, 
qualquer entidade de administração 
ou prática desportiva no Brasil pode 
solicitar a adesão além de outras 
organizações que lidam direta ou in-
diretamente com o esporte e tenham 
interesse na causa.

Para tanto, o programa possui regras 
próprias e requisitos a serem pre-
enchidos, para que, ao final, a ABCD 
possa disponibilizar um certifica-
do para a entidade, reconhecendo-a 
como parceira no objetivo comum 
para um esporte livre de dopagem.

O objetivo principal é que as entida-
des possam ser legítimas propaga-
doras de informação antidopagem 
direto da fonte da organização na-
cional antidopagem do Brasil, a ABCD, 
e, portanto, ter a garantia de divul-
gar informação, oficial, de qualidade 

e confiável a todos os seus associa-
dos e públicos-alvo, aumentando as 
possibilidades de atendimento ao 
maior número de pessoas envolvidas 
com o esporte.

Para adesão ao programa e demais 
informações orientamos que aces-
sem o site da ABCD por meio do link: 
https://www.gov.br/abcd/pt-br.

POR QUE DISCUTIR ANTIDOPAGEM COM 
ESTUDANTES QUE NÃO SÃO ATLETAS 
DE ALTO RENDIMENTO E QUE TALVEZ 
NUNCA TENHAM QUE SE PREOCUPAR 
EM SER TESTADO?

Existem muitas razões para se con-
versar sobre antidopagem.

Primeiro, a comunidade antidopagem 
acredita que introduzindo os valo-
res antidopagem e os valores de um 
jogo justo em crianças, antes de se-
rem expostos ao uso de substâncias 
proibidas, elas serão menos tentadas 
a utilizar.

Em segundo plano, ainda que os estu-
dantes não se sintam tentados a usar 
substâncias proibidas com o propó-
sito de intensificar seu desempenho, 
eles talvez sejam tentados a usar 
substâncias como suplementos e ou-
tras medicações para ajudar com a 
imagem corporal (perda de peso, de-
senvolvimento da massa muscular,...).

E ainda, os jovens de hoje serão os 
profissionais de amanhã e poderão 
vir a atuar como Pessoal de Apoio ao 
Atleta e necessitarão de bagagem de 
valores, informação e conhecimento 
a respeito e, com a sementinha plan-
tada fica mais fácil colher à frente 
melhores resultados.
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Portanto, ainda que os temas abor-
dados para as aulas girem em torno 
do esporte, os valores que são ensi-
nados vão além disso.

OBJETIVOS

• Destacar a importância da ética, 
valores do esporte e demais princí-
pios no contexto esportivo.

• Fornecer uma visão geral das leis, 
regras, códigos e limites estabele-
cidos para salvaguardar e proteger 
o jogo limpo.

• Fornecer ferramentas aos estudan-
tes para que possam desenvolver a 
habilidade de tomar decisões e re-
solver problemas a luz da ética.

• Despertar ou aprimorar a consci-
ência dos estudantes sobre questões 
de integridade que impactam o es-
porte e os seus participantes.

• Apresentar recursos como links de 
internet e e-mail de suporte para que 
possam aprofundar o conhecimento 
e sirvam como uma fonte segura de 
informações atualizadas sobre an-
tidopagem.

sumário >>>
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INTRODUÇÃO AOS 
VALORES DO ESPORTE

Nesta unidade, será apresentado aos 
estudantes o conceito do Espírito 
Esportivo e os valores do esporte. 
Os estudantes serão encorajados a 
pensar a respeito da importância de 
jogar limpo e quais comportamentos 
e valores estão associados com o es-
pírito esportivo.

O QUE É O ESPÍRITO ESPORTIVO?

Os programas antidopagem procu-
ram preservar o que é um valor in-
trínseco a respeito do esporte. Esse 
valor intrínseco é mencionado com 
frequência como “Espírito Esporti-

vo”. O Espírito Esportivo ou Espírito 
do Esporte é uma celebração do es-
pírito humano, corpo e mente.

O Espírito Esportivo é a essência do 
Olimpismo e se reflete em valores 
que encontramos no esporte. Entre 
os princípios do olimpismo estão 
a amizade, a compreensão mútua, a 
igualdade, a solidariedade e o “fair 
play”, o jogo limpo, que a ABCD e de-
mais entidades esportivas mundiais 
tanto defendem.

Mais que uma filosofia esportiva, o 
Olimpismo é uma filosofia de vida. A 
ideia é que a prática destes valores 
ultrapasse as fronteiras das arenas 
esportivas e influencie a vida de to-
dos. E na defesa do espírito esporti-
vo e do olimpismo que são envolvidos 

UNIDADE 1 
VALORES DO ESPORTE
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de valores que passamos a citá-los 
abaixo:

ATIVIDADE:

Explique aos estudantes que existem 
12 valores fundamentais que carac-
terizam o espírito esportivo:

1. SAÚDE: o conceito de saúde de 
acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) é “um estado de comple-
to bem-estar físico, mental e social 
e não somente ausência de afecções 
e enfermidades”. No entanto, cabe 
acrescentar ao conceito da OMS a 
opinião do Doutor Kenneth Cooper 
que aponta que o exercício físico 
aliado a uma alimentação equilibra-
da com a quantidade necessária de 
nutrientes e horas de sono repara-
doras são fatores determinantes 
para uma vida saudável.

Portanto, temos que pensar na saú-
de hoje, pois as escolhas serão de-
terminantes para uma vida com 
mais qualidade; assim evitar o uso 
de qualquer substância que melho-
re artificialmente o desempenho, a 
performance física, pois são subs-
tâncias prejudiciais à saúde e podem 
ter consequências danosas sociais e 
até financeiras, em caso de atletas 
de alto rendimento.

Registra-se que os programas anti-
dopagem procuram proteger a saúde 
dos atletas e proporcionar ao atleta 
a busca da excelência humana sem o 
uso de substâncias e métodos proi-
bidos.

2. ÉTICA, JOGO LIMPO E HONESTIDADE é 
uma tríade que merece atenção:

2.1. Ética: conceitualmente falando 
é o conjunto de regras e preceitos 
que orientam, disciplinam o com-
portamento humano, a moral do 
indivíduo em sociedade. Aqui, cabe 
registar o conceito de ética na vi-
são do historiador Leandro Karnal 
que uma pessoa ética não é aquela 
que não erra, senão ética seria a 
ciência dos anjos. A ética trata 
das pessoas que erram e que tem 
dor por causa do seu erro e que-
rem retornar ao caminho correto. 
Então há uma nova chance, um novo 
recomeço.

Na visão aristotélica, o ser huma-
no não nasce ético, mas se torna a 
partir da vivência e da busca vir-
tuosa de tudo aquilo que é nobre e 
edificador para o homem.

2.2. Jogo limpo (fair play): o termo 
fala por si só, é jogar limpo em to-
das os campos da vida, respeitar 
as regras da sociedade e do jogo, 
sem trapaças.

2.3. Honestidade: indica a quali-
dade de ser verdadeiro, de quem 
não mente, é ser correto, ter boa 
conduta. Ter honestidade significa 
agir com ética nas relações huma-
nas, cumprir deveres, obrigações, 
conforme os princípios éticos.

3. DIREITOS DOS ATLETAS: é uma novi-
dade no Código Mundial Antidopagem 
2021 que corresponde a um documen-
to aprovado pelo Comitê Executivo da 
Agência Mundial Antidopagem–AMA 
sobre recomendação do Comitê de 
Atletas da AMA denominado “Ato de 
Direitos Antidopagem dos Atletas”. 
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Esse documento é composto de duas 
partes:

A Parte 1 estabelece os direitos que 
se encontram no Código01 e nos Pa-
drões internacionais02.

A Parte 2 estabelece os direitos03 
recomendados por atletas. Estes não 
são encontrados no Código ou nos Pa-
drões Internacionais, mas são direi-
tos que os atletas recomendam que as 
Organizações Antidopagem adotem 
como melhores práticas.

4. EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO é a 
superação diária por meio de trei-
namento, buscando o melhor desem-
penho, o aperfeiçoamento de talentos 
naturais sem o uso de substâncias e 
métodos proibidos, respeitando a 
TRÌADE (ética, jogo limpo e honesti-
dade).

5. CARÁTER E EDUCAÇÃO: caráter é 
um termo usado na psicologia como 
sinônimo de personalidade, ou seja, 
são os traços morais de um indiví-
duo. Educação, no seu sentido literal, 
é a aplicação de métodos, regras que 
assegurem a formação o desenvolvi-
mento físico, intelectual e moral de 
um ser humano. Lembrem-se Caráter 
e Educação andam juntas para quem 
almeja decisões mais assertivas.

6. DIVERSÃO E ALEGRIA: orienta-se 
encarar a vida com leveza e não es-

01 O Código Mundial Antidopagem é o documento fundamental e universal que serve de base ao Pro-
grama Mundial Antidopagem. Acesse o site da ABCD e tenha acesso ao CMA..

02 Padrões Internacionais visam a harmonização entre as Organizações Antidopagem responsáveis 
pelas partes técnicas e operacionais dos programas antidopagem. Orientamos que visitem a página 
da ABCD para ampliar e aprofundar as informações: https://www.gov.br/abcd/pt-br

03 Os interessados em ampliar o conhecimento seguem os links do Ato de Direitos Antidopagem dos 
Atletas em português e inglês:https: //www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/regras-antidopagem-le-
gislacao-1/ato_de_direitos_antidopagem_dos_atletasv_2.pdf (em português). 

quecer dos momentos de diversão. 
Lembrar que o esporte pode propor-
cionar alegria para quem assiste ou 
pratica desde que respeitem os va-
lores do espírito esportivo.

7. TRABALHO DE EQUIPE: trabalho em 
equipe é mais rico, forte e por isso 
capaz de alcançar as metas mais 
difíceis. Portanto, valorizar, reco-
nhecer e respeitar a equipe de apoio 
(pai, professores, dirigentes, técni-
cos, familiares em geral).

8. DEDICAÇÃO E COMPROMISSO: refle-
te a disciplina, a persistência e a 
responsabilidade com os objetivos a 
serem alcançados de forma ética e 
honesta.

9. RESPEITO ÀS REGRAS E LEIS é agir 
com ética e moral, ou seja, respeitar 
as regras do jogo; afinal as regras 
e as leis garantem justiça e oportu-
nidade iguais para todos atletas do 
mundo.

Como tal, a justiça abrange muitos 
valores, comportamentos e habilida-
des. Um atleta justo mostra consci-
ência para si e para os outros, pensa 
criticamente e age de forma respon-
sável. Justiça é intimamente ligado 
aos valores do respeito, equidade e 
inclusão.

10. RESPEITO PRÓPRIO E POR OUTROS 
PARTICIPANTES são ações de boa con-
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duta que demonstram um sentimento 
positivo seu em relação ao outro; é 
respeitar os outros competidores, 
seus familiares, membros da escola 
e sua equipe de apoio.

Valendo citar os três significados 
diferentes de Respeito de acordo 
com o Dicionário Cambridge (2015) :

• Polidez, honra e cuidado demons-
trados para alguém ou algo que é 
considerado importante;

• Um sentimento de que algo está 
certo ou importante e você não deve 
tentar mudar ou prejudicar;

• O sentimento que você demonstra 
quando aceita os costumes ou cultu-
ras diferentes por conta própria e 
se comporta de tal maneira que não 
causaria ofensa.

11. CORAGEM: firmeza de caráter 
para dizer o NÂO, perante as fortes 
e más influências. É renegar cami-
nhos aparentemente mais fáceis em 
busca da excelência de desempenho e 
a busca por um corpo esteticamente 
perfeito. Cuidado!

12. COMUNIDADE E SOLIDARIEDADE: a 
solidariedade é a capacidade de ter 
simpatia e atenção com outra pes-
soa, o que demonstra a valorização e 
a importância dada às outras pesso-
as, então seja solidário e respeitoso 
para com o seu adversário, quer na 
vitória ou na derrota. Então faça a 
diferença na comunidade em que vive, 
dê o primeiro passo e desenvolva o 
senso de coletividade, compreenden-
do o seu papel na vida e em sociedade.

Observem que os valores se retroa-
limentam, são interdependentes e a 
todo o instante convergem e se re-
troprojetam no espírito esportivo.

ATIVIDADE:

Mas o que tudo isso significa? Peça 
aos estudantes que reflitam sobre os 
valores da seguinte forma:

1. Os estudantes devem utilizar os 
valores do esporte para apresentar 
exemplos que os caracterizem, con-
cordando e sendo contrários para 
cada um dos 12 Valores.

2. Apresentar aos estudantes a tabe-
la completa abaixo e promover dis-
cussões entre os estudantes.

NOTA 1 No Anexo 1–Valores do Es-
porte, página 085, há uma tabela 
em branco para exercícios, pode 
ser preenchida de forma escrita 
(individual ou em grupos peque-
nos) ou simplesmente debatida 
oralmente (em uma reunião geral 
ou em grupos pequenos).

NOTA 2 Uma vez que os estudan-
tes tenham tido a chance de 
refletir sobre os valores do es-
porte, peça aos estudantes para 
pensarem sobre alguns exemplos 
de comportamentos ou histó-
rias que incorporem os valores 
do esporte. Eles podem incluir 
histórias ou exemplos do pátio 
da escola, parque ou competição 
esportiva.
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VALORES  
DO ESPORTE

COMPORTAMENTOS DE UM 
BOM ESPÍRITO ESPORTIVO

AÇÕES CONTRÁRIAS AO  
ESPÍRITO ESPORTIVO E  
AOS VALORES DO ESPORTE

Saúde Eu escuto o meu corpo. Eu 
como bem, durmo o suficiente 
e mantenho o equilíbrio sem  
exagero.

Eu me arrisco quando pratico esporte. 
Eu jogo mesmo quando estou machucado 
ou cansado. Eu abuso dos alimentos ultra 
processados e artificiais.

Ética, jogo limpo e 
honestidade

Eu jogo dentro das regras 
mesmo sabendo que não serei 
pego se eu trapacear.

Eu jogo para ganhar a qualquer custo. 
Não respeito as regras do jogo. Eu minto 
quando eu sou pego trapaceando.

Direitos dos 
Atletas

Eu sempre busco 
conhecimentos dos meus 
direitos e deveres de atletas

Eu apenas quero ter direitos e não 
conheço nem aceito meus deveres de 
atletas.

Excelência no 
desempenho

Eu sempre faço o meu 
melhor. Eu estou feliz quando 
ganho, mas não faço o meu 
oponente(s) se sentir mal.

Eu desisto quando estou perdendo ou não 
estou jogando bem. Se não estou jogando 
bem, eu me torno agressivo em relação 
aos meus colegas de time e oponentes.

Caráter e educação Eu demonstro um bom exemplo 
para os meus colegas de time 
sobre o jogo limpo. Eu sou um 
bom modelo para jogadores 
jovens. Eu sempre me controlo 
mesmo quando estou perdendo 
ou não estou jogando bem.

Eu encorajo outros para trapacear 
comigo ou não jogar limpo.

Diversão e alegria Jogando meu esporte favorito 
faz me sentir feliz. Eu sempre 
me divirto ganhando ou 
perdendo.

Eu frequentemente fico agressivo quando 
estou jogando, o que faz o esporte menos 
divertido. Eu fico com raiva e triste. Às 
vezes eu machuco outros (fisicamente 
ou emocionalmente). Eu jogo para ganhar 
e não aceito perder. Eu não acho mais 
divertido jogar.

Trabalho de equipe Eu sei que não posso ganhar 
sozinho. Nós ganhamos como 
um time e perdemos como um 
time.

Eu faço coisas nas áreas que me fazem 
ser bem visto, mas na verdade não é 
bom para o time. Eu fico com raiva dos 
colegas de time porque eles não são 
bons como eu.

Dedicação e 
Compromisso

Eu sou dedicado ao meu 
esporte e time. Eu vou para 
todos os treinos e jogos. Eu 
ensino as crianças menores a 
jogar.

Eu só jogo em competições. Eu não 
pratico ou treino. Eu não jogo se eu achar 
que nao irei ganhar. .

Respeito pelas 
regras e leis

Eu conheço as regras. Eu 
respeito as regras e os 
oficiais.

Eu grito com os oficiais e treinadores. 
Eu desafio as chamadas feitas pelos 
árbitros. Eu não respeito autoridades.

Respeito próprio 
e por outros 
participantes

Eu não permito que outros me 
tratem mal. Eu ajudo colegas 
de time e oponentes a se 
levantarem se eles caírem.

Eu grito com meus colegas de time e 
oponentes. Eu sou grosseiro. Eu sou 
agressivo.
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Coragem Eu falo quando eu sei que tem 
um colega de time ou oponente 
que não está jogando pelas 
regras.

Eu não falo nada quando eu vejo um colega 
de time ou oponentes quebrando as 
regras ou trapaceando. Sou omisso.

Comunidade e 
solidariedade

Eu deixo a competição no 
campo. Eu sou amigo dos meus 
oponentes fora do campo. Eu 
falo quando vejo alguma coisa 
que não está correta.

Eu discrimino os jogadores que são 
diferentes de mim. Eu não jogo com 
pessoas que não são habilidosos como eu. 
Eu não falo com oponentes fora do campo.

JOGANDO DENTRO DOS 
VALORES DO ESPORTE

O Comitê Internacional do “Fair Play” 
(International Fair Play Committee)04 
premia indivíduos ou times que te-
nham compromisso com os valores 
do esporte, ou seja, indivíduos que 
jogam limpo. O comitê tem três tipos 
de premiações:

Troféu Pierre de Coubertin: Prêmio 
para um ato de jogo limpo para o con-
corrente/adversário que se sacri-
ficar ou comprometer as chances de 
ganhar cumprindo não somente com 
as regras escritas do esporte, mas 
também com as não escritas.

Troféu Jean Borotra: Prêmio para 
uma atitude geral de espírito espor-
tivo juntamente com uma carreira no 
esporte marcada por um excelente e 
constante espírito de jogo limpo.

Troféu Willi Daume: Prêmio por uma 
atividade objetivando promover o 
jogo limpo, por exemplo, organização 
de campanhas nacionais ou locais, 
palestras, livros, artigos, relatórios 

04 O Comitê Internacional de Fair Play, abreviado como CIFP, é uma organização não governamental 
internacional sem fins lucrativos que serve para promover o espírito esportivo nas competições 
internacionais

ou comentários na mídia.

Um exemplo de um ganhador do Tro-
féu Pierre de Coubertin foi o mara-
tonista Vanderlei Cordeiro de Lima, 
brasileiro, na maratona dos Jogos 
Olímpicos de Atenas. Um pouco antes 
da metade do percurso Vanderlei 
passou do pelotão e correu sozinho, 
liderando a disputa por mais de uma 
hora. Na altura do km 35, a pouco 
mais de sete quilômetros da chegada 
no estádio Panathinaiko, a medalha de 
ouro parecia eventualmente ganha, 
mas ele foi atacado no meio da rua 
por um espectador, que o jogou fora 
da pista. Ajudado por outro especta-
dor a se desvencilhar do agressor, 
voltou à prova ainda na liderança. O 
inesperado susto da agressão sofri-
da tirou a concentração do atleta que 
não conseguiu manter o mesmo ritmo 
em que corria, sendo ultrapassado 
nos quilômetros finais, mas mesmo 
assim conseguindo ficar com a me-
dalha de bronze. 

Durante o encerramento dos Jogos, 
foi anunciado que por seu feito, seu 
espírito esportivo em continuar na 
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disputa mesmo depois de ser ataca-
do e a humildade demonstrada após 
a prova, Vanderlei seria agraciado 
com a Medalha Pierre de Coubertin, 
concedida pelo COI para atletas que 
valorizam a competição olímpica 
mais do que a vitória e que é consi-
derada uma honra elevadíssima atri-
buída pela entidade.

ATIVIDADE:

Usando os 12 Valores do Esporte lis-
tados anteriormente, peça aos estu-
dantes para explicar o porquê destas 
histórias a seguir serem bons exem-
plos do Espírito Esportivo.

NOTA 3 você pode pedir aos es-
tudantes para identificar os 
valores em todas as histórias 
ou designar uma história para 
um indivíduo ou um grupo de es-
tudantes. Se os estudantes esti-
verem aptos a fazer uma clara e 
convincente conexão entre o va-
lor e a história, a resposta pode 
ser aceita. Você pode incluir um 
(s) exemplo (s) local de Espírito 
Esportivo/valores do esporte 
em ação, seja no nível de comu-
nidade/clube ou no nível de elite 
esportiva.

COLOCANDO EM AÇÃO O 
ESPÍRITO ESPORTIVO E OS 
VALORES DO ESPORTE

O Espírito Esportivo é importante 
para os atletas. Leia as histórias 
dos quatro atletas. Escreva quais os 

valores do esporte são demonstrados 
em cada história.

HISTÓRIA 1: SIMONE BILES

Contrariando os árbitros de ginás-
tica com sua opinião

Nas olímpiadas Rio 2016 a norte-a-
mericana Simone Biles faturou cin-
co medalhas (quatro de ouro e uma 
de bronze) com suas acrobacias na 
ginástica artística. Mas foi fora do 
ginásio que ela deu exemplo de es-
portividade. Contrariando árbitros, 
Simone disse que a brasileira Flávia 
fez série melhor.

Com o bronze na prova de trave, a 
ginasta reconheceu que a brasileira 
Flávia Saraiva, que ficou em quinto 
lugar, foi melhor do que ela na moda-
lidade. Em entrevista, Biles disse que 
achava que Flavinha merecia ficar 
com a medalha de bronze.

Você pode identificar quais valores do 
esporte são relacionados na história 
de Simone Biles?

HISTÓRIA 2: JIRI BERAN

Perdendo a prova e sendo eliminado 
das Olímpiadas Rio 2016

O esgrimista tcheco Jiri Beran optou 
por ser honesto, mesmo perdendo a 
prova. Durante uma disputa com o 
brasileiro Athos Schwantes, o tcheco 
corrigiu o árbitro ao perceber que 
ele tinha dado o ponto de um golpe 
para ele, mas que, na verdade, não 
aconteceu.

O duelo estava no tempo extra, quan-
do os esgrimistas tinham mais um 
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minuto para pontuar. O brasileiro 
tinha aberto a vantagem com a 5 a 
3, quando o árbitro marcou um pon-
to para o tcheco, mas ele corrigiu o 
erro e acabou sendo eliminado.

Você pode identificar quais valores do 
esporte são relacionados com a histó-
ria do Jiri Beran?

HISTÓRIA 3: LAWRENCE LEMIEUX

Negociando uma medalha de prata 
para salvar uma vida

Lawrence Lemieux foi um velejador 
Olímpico do Canadá. Durante aos 
Jogos Olípimcos de 1988, Lawrence 
estava no seu caminho para ganhar a 
medalha de prata, quando percebeu 
que um dos competidores caiu fora 
do barco. O velejador de Singapu-
ra se machucou e teve dificuldades 
para manter a cabeça fora da água. 
Lawrence abandonou a competição 
para salvar o seu adversário.

Lawrence não ganhou a medalha de 
prata na competição. Ele terminou 
em 220 lugar. Durante a cerimônia 
de encerramento, Lawrence recebeu 
a medalha Pierre de Coubertin pelo 
Espírito Esportivo.

Você pode identificar quais valores do 
esporte são relacionados na história 
de Lawrence?

HISTÓRIA 4: JESSE OWENS

Pulando para salvar seu competidor

Jesse Owens foi uma estrela de su-
cesso do atletismo nos Estados Uni-
dos. O principal competidor de Jesse 
nos Jogos Olímpicos de 1936 na Ale-

manha foi Luz Long. Luz foi o atleta 
alemão favorecido com a situação de 
Jesse para ganhar a medalha de ouro 
no salto em distância.

Jesse queimou nos seus dois primei-
ros saltos. Se ele queimasse a linha 
de salto novamente seria desquali-
ficado. Jesse estava desencorajado. 
Isto era muita pressão sobre ele.

Luz Long foi até o Jesse e se apresen-
tou. Luz sugeriu que Jesse tentasse 
pular de um ponto a muitos centí-
metros da linha. Já que Jesse quase 
sempre pulou mais do que a distância 
mínima requerida, ele poderia ter 
certeza que se qualificaria para a 
próxima rodada.

Isto funcionou! Jesse não queimou no 
seu terceiro salto. Jesse terminou 
ganhando uma medalha de ouro. Jesse 
até ultrapassou o recorde de Luz.

Luz Long foi a primeira pessoa a pa-
rabenizar Jesse na sua vitória. Os 
dois homens saíram da pista andando 
de braços dados.

Você pode identificar quais valores do 
esporte são relacionados com a histó-
ria do Jesse?

HISTÓRIA 5 : RUBENS GONZALLES

“A única coisa que eu poderia fazer 
para manter minha integridade”

Ruben Gonzalez foi um bom jogador 
profissional de raquetebol. Em um 
torneio em 1985, Ruben estava jo-
gando por um título de campeão mun-
dial. Esta foi uma partida de combate 
difícil. No desempate, Ruben fez um 
arremesso certeiro. O árbitro cha-
mou o arremesso de bom. Um homem 
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de linha também falou que foi um jogo 
justo. Ruben teria ganhado a partida.

Ruben hesitou, ele se virou para seu 
oponente e para o árbitro declaran-
do que seu arremesso quicou no chão. 
O oponente de Ruben terminou ven-
cendo a partida.

“Era a única coisa que eu poderia fa-
zer para manter minha integridade” 
falou Ruben depois da partida.

Você pode identificar quais valores do 
esporte são relacionados com a histó-
ria do Ruben?

NOTA 4 Respostas no Anexo 2, pá-
gina 086.

APLICAÇÃO DOS VALORES 
DO ESPORTE NO COTIDIANO

Aos estudantes foram apresentados 
os 12 valores que caracterizam o Es-
pírito Esportivo. Estudantes podem 
acreditar que, por não se interes-
sarem ou participarem de esportes 
ou até mesmo porque talvez nunca 
tenham a possibilidade de se torna-
rem um atleta de elite, que os valo-
res do esporte realmente não tenham 

ligação/influência em suas vidas. É 
importante que os estudantes reco-
nheçam que esses valores vão além do 
esporte. Nesta unidade, nós usamos o 
esporte simplesmente como um tema 
para destacar esses valores, entre-
tanto eles também se aplicam no dia 
a dia das nossas vidas.

ATIVIDADE:

Qual o papel que os 12 valores do es-
porte exercem na sua vida? Explique 
aos estudantes que, até agora, você 
tem olhado para os valores de uma 
perspectiva esportiva, porém esses 
valores também exercem um papel no 
dia a dia da vida deles. Mas como?

NOTA 5 Na primeira coluna da 
tabela abaixo você encontrará 
os valores do esporte e em se-
guida, exemplos de como você 
pode demonstrar estes valores 
no cotidiano (não relacionado 
ao esporte), ou seja, na segunda 
e terceira colunas, você terá 
exemplos como os outros podem 
fazer para demonstrar os valo-
res do esporte. Finalmente, na 
última coluna existem exemplos 
de consequências por não seguir 
os valores.
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Valores do 
Esporte

O QUE EU POSSO 
FAZER?

O QUE EU ESPERO 
DOS OUTROS?

QUAIS SÃO AS 
CONSEQUÊNCIAS DE NÃO 
TER ESSES VALORES?

Saúde Eu cuido do meu 
corpo. Eu descanso 
o suficiente.

Eu espero que os 
outros cuidem de si.

Se todo mundo estivesse 
cansado e doente todo o 
tempo, não conseguiriam 
fazer nada.

Ética, jogo 
limpo e 
honestidade

Eu não trapaceio 
em testes e 
avaliações. 
Eu mantenho 
promessas 
que eu fiz para 
meus amigos, 
professores e 
família.

Eu espero que outros 
não trapaceiem. 
Eu espero que os 
outros mantenham as 
promessas feitas a 
mim.

Se todo mundo trapacear, 
ninguém saberia o quanto eles 
aprenderam de verdade.

Direitos dos 
Atletas

Eu conheço todos 
os meus direitos 
e deveres como 
atleta

Eu espero que todos 
respeitem as regras 
do jogo e me respeitem 
mesmo sendo um 
adversário. 

Se todos desconhecerem 
os direitos dos atletas não 
haverá uma comunidade 
esportiva justa.

Excelência no 
desempenho

Eu tento o meu 
melhor na escola. 
Mesmo quando eu 
não estou bem, eu 
me esforço para 
fazer melhor.

Eu espero que meus 
colegas de classe 
façam o melhor. 
Quando eu estou 
jogando com meus 
amigos ou quando 
estou trabalhando em 
alguma tarefa escolar 
com um amigo da 
escola, eu espero que 
eles se esforcem.

Se ninguém fizer o seu melhor, 
tudo é mais difícil e os jogos 
não são tão divertidos. Se 
ninguém tenta o seu melhor, os 
resultados não são tão bons 
e não existe muito para se 
orgulhar.

Caráter e 
educação

Eu gosto de 
aprender coisas 
novas. Eu escuto 
os outros, para eu 
poder aprender 
mais. Eu tento 
ajudar um colega 
de classe que 
esteja com 
dificuldade para 
entender a tarefa 
escolar.

Eu espero que meus 
amigos e colegas de 
classe me tratem 
justamente e me 
ajudem se eu precisar, 
do mesmo jeito que 
eu os ajudaria se eles 
precisassem.

Se você não é curioso para 
aprender coisas novas e 
se você não está querendo 
compartilhar o que você sabe 
com os outros, os dias não 
serão tão interessantes se 
agisse de outra maneira.

Diversão e 
alegria

Eu gosto de me 
divertir. A vida 
é mais divertida 
quando estou feliz. 
Eu tento olhar o 
lado positivo da 
situação ruim. Eu 
tento animar meus 
amigos quando 
eles estão tristes.

Eu espero que meus 
amigos sejam felizes. 
Eu espero que 
meus amigos sejam 
positivos.

Se não existisse a felicidade 
ou diversão, todos estariam 
com raiva e tristes o tempo 
todo. Estudar/treinar fica 
mais fácil quando você está de 
bom humor.
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Trabalho de 
Equipe

Eu gosto de ajudar 
meus amigos 
quando eles estão 
precisando. Eu 
ajudo pessoas que 
precisam mesmo 
se eles não forem 
meus amigos.

Eu espero meus amigos 
me ajudarem quando 
estiver precisando. 
Eu espero que meus 
amigos ajudem os 
outros também.

Se você não compartilhar 
e trabalhar com os outros, 
atividades diárias e estudo 
serão mais difíceis e não tão 
agradáveis. Se as pessoas não 
são hábeis para trabalhar 
juntas tentando realizar algo, 
pode ficar caótico, bagunçado 
e confuso.

Dedicação e 
Compromisso

Eu tento terminar 
algo que tenha 
começado, mesmo 
que seja difícil 
fazer ou requeira 
muito tempo e 
esforço.

Eu espero que outros 
terminem algo que 
eles começaram. Eu 
espero que as pessoas 
não desistam quando 
alguma coisa está 
difícil de fazer.

Se outros não terminam o que 
eles começaram, será muito 
difícil terminar qualquer 
coisa.

Respeito pelas 
regras e leis

Eu sigo regras 
na escola. Eu sigo 
regras em casa. 
Eu sigo regras dos 
meus professores, 
pais e sociedade.

Eu espero que meus 
amigos respeitem as 
regras. Eu espero que 
meus colegas de classe 
respeitem as regras 
da escola.

Se eu não respeitar as regras 
eu poderia ser punido/a. 
Se as regras não são 
seguidas, seria desagradável 
participar das atividades.

Respeito 
próprio e 
por outros 
participantes

Eu sou educado 
com os outros. 
Eu espero minha 
vez para falar em 
classe. Eu espero 
minha vez quando 
eu participo de um 
jogo.

Eu espero que meus 
amigos sejam legais 
comigo. Eu espero 
que as pessoas me 
respeitem.

Existe um ditado que diz 
“Respeito é uma rua de mão 
dupla”. Se eu não respeito 
os outros, eles não vão me 
respeitar e, se os outros não 
me respeitarem, ficará difícil 
eu respeitá-los.

Coragem Eu defendo alguém 
que seja menor 
ou mais novo do 
que eu, que esteja 
sendo zombado. 
E não tenho medo 
de defender o 
que é certo e 
justo, mesmo se 
os outros não 
concordam.

Eu espero que as 
pessoas defendam 
aquilo que é correto 
e justo. Eu espero 
que meus amigos me 
ajudem se alguém 
estiver zombando de 
mim injustamente.

Se ninguém tiver coragem 
para defender o que é correto 
e justo, pessoas que fazem o 
bullying talvez saiam impunes 
com seu comportamento, 
que é nocivo e faz com que a 
tarefa seja difícil de terminar 
ou aproveitar o trabalho de 
grupo.

Comunidade e 
Solidariedade

Eu faço coisas 
boas para minha 
comunidade. 
Eu ajudo meu 
professor, meus 
amigos na escola 
e estudantes 
mais novos. Eu 
compartilho o 
que eu sei e o que 
tenho com outros 
que precisam.

Eu espero que 
os outros façam 
coisas boas para 
nossa comunidade e 
compartilhem o que 
eles sabem e possuem 
com os outros.

Existe um ditado que diz: 
“Nenhum homem é uma ilha.” 
Se ninguém compartilha com 
os outros ou ajuda os outros, 
cada dia seria mais do que 
uma luta.
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Peça aos estudantes para comple-
tar a segunda coluna com exemplos 
do que eles fazem no dia a dia que 
demonstrem esses valores. Na ter-
ceira coluna, peça aos estudantes 
para explicar como eles esperam que 
outros demonstrem esses valores. 
Finalmente, na última coluna, peça 
aos estudantes para considerarem 
o que aconteceria se eles ou outros 
não seguissem esses valores.

NOTA 6 Como antes, os estudan-
tes podem completar a tabela em 
branco (individualmente ou em 
grupos pequenos), ou você pode-
ria fornecer a tabela preenchida 
acima para eles e simplesmente 
discutir/explicar o conteúdo 
(em uma sessão de plenário ou 
em grupos pequenos). Veja a ta-
bela em branco no Anexo 3, pá-
gina 088.

JURAMENTO DO  
JOGO LIMPO

O objetivo é fazer os estudantes pen-
sarem sobre a importância dos va-
lores do esporte e que os pratiquem 
no dia a dia.

Pergunte aos estudantes o que é um 
juramento, um voto/promessa. Expli-
que que certas profissões requerem 
que seus profissionais façam um ju-
ramento ou voto, como os políticos, 
juízes, médicos e também que o jura-
mento é uma promessa.

É importante explicar que nos Jogos 
Olímpicos, um atleta e um oficial (ár-
bitro ou juiz) do país que sedia fa-

zem um juramento em nome de todos 
os atletas e de todos os oficiais. Isto 
é chamado de juramento Olímpico. O 
atleta e o oficial seguram na ponta da 
bandeira Olímpica enquanto recitam 
o juramento.

ATIVIDADE:

Pedir aos estudantes para criar e 
assinar um Juramento Jogo Limpo 
declarando o compromisso com os 
valores do esporte.

NOTA 7 Esta atividade pode ser 
individual ou em grupos peque-
nos (pares). Peça aos estudan-
tes para escolherem de 4 a 6 
dos valores do esporte, que eles 
considerem mais importantes, 
levando em conta a maneira que 
eles vivenciam/jogam com os 
outros. É importante que o ju-
ramento tenha palavras de ação 
explicando o que eles irão fazer 
para demonstrar esses valores. 
Veja o modelo de juramento no 
Anexo 4, página 089.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO

Como já explanado, os valores do es-
porte se estendem além da vida es-
portiva e são relevantes para vários 
aspectos do nosso cotidiano. Esta 
seção sugere caminhos para esten-
der o tema para fora da sala de aula.

TEMAS DE SALA DE AULA

• Em vez de explorar somente os 12 
valores do esporte de uma única 
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vez, cada valor ou grupo de valores 
poderiam ser usados como tema 
para a sala de aula por um período 
de tempo (uma semana, mês, bimes-
tre ou semestre).

• Um valor ou grupo de valores pode-
rão ser demonstrados em sala de 
aula e/ou na quadra poliesportiva 
ao aprender atividades como ler, 
escrever e jogar.

• Um valor ou grupo de valores po-
deriam servir como meta para os 
alunos com recompensas/puni-
ção por um período de tempo. Por 
exemplo, durante “o mês do res-
peito” estudantes poderiam ser 
recompensados por demonstrar 
comportamentos que exemplifi-
cassem este valor.

AMPLIAR PARA ESCOLA –TEMAS

• Como temas para sala de aula, cada 
valor do esporte ou grupo de valo-
res podem ser utilizados como uma 
ampliação para escola–temas por 
um período de tempo (semana, mês, 
semestre ou ano).

• O valor ou grupo de valores podem 
ser demonstrados pela escola. 
Aprendendo atividades, como ler, 
dançar, jogar ou com atividades 
interdisciplinares e envolver pre-
miações em torno do(s) valor(es) 
abordados.

• Estudantes podem ser encoraja-
dos a escreverem e fazerem ou-
tras versões do juramento do jogo 
limpo. Esta atividade poderá ser 
estendida para que os estudantes 
se tornem responsáveis pelo seu 
comportamento e atitudes basea-

dos no juramento que elaborou.

• Os juramentos podem servir como 
foco para recompensas e/ou pu-
nições. Por exemplo, atitudes e 
comportamentos que exemplifi-
quem quais estudantes que tenham 
jurado na sala de aula ou na escola 
em geral (pátio, refeitório, cor-
redores) poderão ser destacados 
ou premiados por boas ações. A 
própria escola pode criar tipos e 
níveis de premiações.

ATIVIDADE PRÁTICA

ver Anexo 5, página 090 - Jogo de car-
tas antidopagem da ABCD

ATIVIDADE:

Explique para os estudantes que 
eles irão jogar um jogo de cartas em 
grupos pequenos (4 a 5 jogadores). 
Haverá necessidade de imprimir e 
plastificar as cartas do jogo.

NOTA 8 Veja as instruções do jogo 
de cartas ABCD no Anexo 5 e ex-
plique as regras.

Uma vez que os estudantes estejam 
familiarizados com as regras do 
jogo, instrua-os que existe um “tra-
paceiro” em cada grupo. O trapaceiro 
irá ser instruído a jogar fora da sua 
vez e não seguir as regras. Se o tra-
paceiro receber a carta de expulso/
banido (carta preta-dopagem), não 
participará mais do jogo, mas pode 
continuar a perturbar o jogo.

NOTA 9 Depois que acabar o jogo 
pergunte aos estudantes como a 
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experiênica (ex.: Foi divertido, 
perceberam o texto nas car-
tas?).

Caso não tenham percebido os valo-
res do esporte descrito nas cartas, 
direcionar a atenção dos estudantes 
para isto.

Encoraje-os a compartilhar seus 
sentimentos a respeito de ser tra-
paceado e o que eles aprenderam. 
Encoraje também aos estudantes que 
jogaram como “trapaceiros” a com-
partilhar o que eles sentiram.

Explique que quando um atleta usa 
uma substância ou método proibidos 
para melhorar o seu desempenho, o 
comportamento dele no esporte é 
como o “trapaceiro” no jogo de car-
tas que eles jogaram. Definitivamen-
te o esporte não é divertido nem para 
quem trapaça e nem para quem joga 
contra o trapaceiro seguindo as re-
gras do jogo.

Portanto, enfatize o papel dos estu-
dantes em sociedade praticando os 
valores do esporte para assegurar 
uma sociedade justa, igualitária e um 
esporte limpo.

unidade 2 >>>
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Nesta unidade será apresentado aos 
estudantes a história da dopagem e 
da antidopagem, mostrado o quanto a 
dopagem é contrária aos valores do 
esporte. Em seguida, os estudantes 
aprenderão sobre as importantes 
organizações envolvidas na luta con-
tra dopagem.

Antes de discutir sobre o tema do-
pagem, peça aos estudantes que jun-
tem ideias, em grupos pequenos ou 
individualmente e o que eles pensam 
sobre o tema.

ATIVIDADE:

Forneça uma folha em branco para 
auxiliar os estudantes a compilarem 
as ideias.

• No primeiro momento, “Definição”, 
os estudantes devem fornecer uma 
definição para dopagem. Neste 
caso, eles não devem consultar um 
dicionário ou nenhum outro tipo de 
recurso. Encoraje-os a escrever a 
definição como esta deveria apa-
recer no dicionário.

• No segundo momento, “Exemplos”, os 
estudantes devem fornecer exemplos 
de como os atletas podem se dopar.

• No terceiro momento, “Casos de 
Dopagem”, os estudantes devem 
incluir casos específicos que eles 
lembrem ou nome de atletas que 
tenham sido pegos por dopagem.

• Finalmente, os estudantes devem 
relatar o que escreveram em suas 

UNIDADE 2 
DOPAGEM  
E ANTIDOPAGEM
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folhas, individualmente ou em grupo.

Alguns exemplos, a não serem segui-
dos, de casos de dopagem mundial:

• Atletismo: Ben Johnson, jamaica-
no, naturalizado canadense, nas 
Olimpíadas de 1988 testou positi-
vo para a substância estanozolol 
e perdeu a medalha de ouro con-
quistada e devido a reincidência 
de dopagem foi banido do esporte. 
E Maurren Maggi, atleta brasileira 
de salto em distância que testou 
positivo em 2003 para a substân-
cia clostebol, que aumenta a força 
e potência muscular. A atleta foi 
suspensa por dois anos do esporte, 
perdendo assim os Jogos de Ate-
nas, em 2004. No entanto, após os 
dois anos de suspensão por dopa-
gem, a paulista Maurren Maggi deu 
a volta por cima nas Olimpíadas de 
Pequim em 2008 na China, competiu 
limpa e tornou-se a primeira mu-
lher brasileira campeã olímpica 
no atletismo, com o ouro no salto 
em distância.

• Judô: a campeã olímpica do judô, 
Rafaela Silva, testou positivo para 
fenoterol, produto usado princi-
palmente no tratamento de asma, 
quando competia nos Jogos Pa-
namericano de Lima de 2019. Ela 
foi punida com uma suspensão de 
dois anos pela Federação Inter-
nacional de Judô. A Corte Arbitral 
do Esporte–CAS também decidiu 
retirar as medalhas conquista-
das no Mundial de 2019: bronze no 
individual e o bronze por equipes. 
Com a pena, Rafaela Silva só pode-
rá voltar a competir em novembro 
de 2021, dois anos depois de sua 

última competição, perdendo as-
sim as Olimpíadas de Tóquio .

• Natação: A nadadora Rebeca Gus-
mão, testou positivo para a subs-
tância testosterona, em um exame 
realizado em julho de 2007 durante 
os Jogos Pan-Americanos do Rio 
de Janeiro. A punição foi o bani-
mento do esporte profissional. 
Em 2019, o nadador Gabriel Santos 
testou positivo para a substância 
clostebol (anabolizante) e foi puni-
do por oito meses, o velocista aca-
bou perdendo o Mundial e também 
o Pan de Lima.

• Voleibol: o atleta Giba testou po-
sitivo, em dezembro de 2002, para 
a substância cannabis sativa (po-
pularmente conhecida como maco-
nha). Foi punido com oito jogos de 
suspensão pela Federação Italiana 
de Vôlei.

• Ciclismo: Lance Armstrong, ame-
ricano, em 2012, alguns anos 
após encerrar sua carreira es-
portiva, perdeu todos os títu-
los obtidos depois de 1998 e foi 
banido do ciclismo competitivo 
pela União Ciclística Internacio-
nal, em razão do uso de dopagem. 
Quanto as consequências na saú-
de por ter se dopado o ex-ciclis-
ta afirma que o seu câncer nos 
testículos descoberto aos 25 
anos de idade foi causado pelos 
vários anos de dopagem.

• Futebol: Em 2018 o atacante pelo 
CSA, Walter, testou positivo para 
a substância sibutramina (subs-
tância muito comum em remédios 
para emagrecimento) com a pena 
de dois anos de suspensão.
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NOTA 1 Caro professor, você pode 
incluir casos locais ou regio-
nais de dopagem também como 
exemplo. Você encontrará vários 
exemplos na Wikipédia (veja o 
link abaixo). Ainda que esta lista 
não seja oficial ou exaustiva, é 
um bom recurso para encontrar 
exemplos de atletas que tenham 
tido resultado analítico adver-
so, isto é, resultado positivo de 
atleta de uma região ou de uma 
modalidade esportiva que seja 
popular entre seus alunos.

HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/
LIST_OF_ATHLETES_FOUND_GUIL-
TY_OF_USING_BANNED_DRUGS

Uma vez que os estudantes tenham 
tido tempo de discutir as suas defi-
nições de dopagem, forneça para eles 
a definição que a AMA utiliza. Peça 
aos estudantes que comparem a de-
finição deles com a da AMA(Agência 
Mundial Antidopagem).

O QUE É DOPAGEM?

Inicialmente vale registrar o sur-
gimento do termo “doping”, em por-
tuguês “dopagem”: TUM, 2017 cita 
que a tribo Kaffir na África nomeou 
uma bebida alcoólica primitiva que 
foi usada em cerimônias religiosas 
como um estimulante com a pala-
vra “dop”. Outros relatórios des-
crevem os guerreiros Zulu usando 
“dop”, uma bebida alcoólica feita 
de casca de uva e bebida de cola. 
Na África Ocidental, o uso de ‘Cola 
accuminata’ e ‘Cola nitida’ também 

era comum durante a competição 
de caminhada ou corrida.

Já, os colonos holandeses usaram o 
termo “doop” para descrever qual-
quer bebida estimulante e, portan-
to, o termo foi espalhado em todo o 
mundo. Eventualmente, o termo foi 
adotado para uma maior variedade 
de substâncias. No entanto, no espor-
te vem sendo usando para substân-
cias descritas como “doping”, e que 
apareceu pela primeira vez em um 
dicionário em inglês em 1889.

Portanto, considera-se dopagem não 
somente o uso de substâncias proi-
bidas (banidas), mas também a vio-
lação a qualquer regra antidopagem. 
Atualmente, no Código 2021 (CMA ou 
CBA), existem 11 violações à regra 
antidopagem, valendo citá-las:

Regra 1. Presença de substâncias 
proibidas ou seus metabólitos ou 
marcadores na amostra de um atleta 
(Artigo 2.1 do Código Mundial)

Identificada pela presença de uma 
substância proibida ou qualquer ou-
tro subproduto, transformado pelo 
corpo, no sangue ou na urina do atle-
ta, coletado conforme as regras da 
Agência Mundial Antidopagem.

Lembrando que os atletas são res-
ponsáveis por tudo que entra no seu 
corpo. Isto significa que dopagem 
não é limitada ao uso de substâncias 
proibidas com a intenção de melhora 
do desempenho.

Regra 2. Uso ou tentativa de uso por 
um atleta de uma substância ou de um 
método proibido (Artigo 2.2 do Códi-
go Mundial)
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Identificado pelo uso ou tentativa 
de uso de uma substância proibi-
da ou método proibido, não sendo 
necessário comprovar que o atleta 
obteve sucesso nessa ação. Basta que 
a substância proibida ou o método 
proibido tenha sido usado ou tenha 
havido uma tentativa de uso para que 
seja identificada uma violação de re-
gra antidopagem.

Regra 3. Evasão, recusa ou falha em 
se submeter à coleta de amostra por 
parte de um atleta (Artigo 2.3 do Có-
digo Mundial)

Depois que o atleta é avisado que 
passará pelo controle por um Ofi-
cial de Controle de Dopagem – OCD 
devidamente identificado não sen-
do permitido fugir de uma coleta de 
amostra, ou, recusar-se ou falhar em 
se submeter a uma coleta de amostra 
sem justificativa válida, após notifi-
cação por pessoa devidamente.

Regra 4. Falha de localização de um 
atleta (Artigo 2.4 do Código Mundial)

Configura-se pela combinação de 
três testes perdidos05 e/ou falhas 
de preenchimento06 em um período 
de doze meses por atleta incluído no 
Grupo Alvo de Testes, conforme de-
finido no Padrão Internacional para 
Gestão de Resultados.

05 Falha de Preenchimento: falha em informar precisamente e completamente as informações de 
localização com base nos requerimentos.

06 Testes Perdidos: falha em estar disponível para testes de dopagem por um período de 60 minutos 
no dia.
Para mais informações visite o site: https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/regras-antidopa-
gem-legislacao-1/codigos/codigo.

07 AUT–uma Autorização de Uso Terapêutico permite que um Atleta com uma condição médica uti-
lize uma Substância Proibida ou um Método Proibido, mas apenas se forem atendidos os requisitos 
previstos no Artigo 4.4 e no Padrão Internacional para Autorização de Uso Terapêutico.

Regra 5. Fraude ou tentativa de frau-
de em qualquer parte do processo de 
controle de dopagem por m atleta ou 
outra pessoa (Artigo 2.5 do Código 
Mundial)

Conduta intencional que subverte o 
processo de controle de dopagem, 
mas que não está incluída na defini-
ção de métodos proibidos.

A fraude inclui, entre outras prá-
ticas, oferecer ou aceitar propina 
para realizar ou deixar de reali-
zar um ato, impedir a coleta de uma 
amostra, afetar ou impossibilitar a 
análise de uma amostra, etc.

Regra 6. Posse de uma substância 
proibida ou de um método proibido 
por parte de um atleta ou de uma pes-
soa de apoio do atleta (Artigo 2.6 do 
Código Mundial)

Posse por um atleta ou pessoa de 
apoio, de substância ou método proi-
bido, sem a devida Autorização de 
Uso Terapêutico07.

Regra 7. Tráfico ou tentativa de trá-
fico de qualquer substância proibida 
ou método proibido por um atleta ou 
outra pessoa (Artigo 2.7 do Código 
Mundial)

Venda, doação, transporte, envio, en-
trega ou distribuição (ou posse para 
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qualquer propósito) de uma substân-
cia ou método proibido (fisicamente 
ou por qualquer meio eletrônico) por 
um atleta ou pessoa de apoio do atleta.

Regra 8. Administração ou tentati-
va de administração por um atleta 
ou outra pessoa a qualquer atleta de 
qualquer substância proibida ou mé-
todo proibido (Artigo 2.8 do Código 
Mundial)

Oferecer, fornecer, supervisionar, 
facilitar ou de alguma forma parti-
cipar no uso ou tentativa de uso por 
outra pessoa de uma substância ou 
método proibido.

Regra 9. Cumplicidade ou tentativa de 
cumplicidade por parte de um atleta 
ou de outra pessoa (Artigo 2.9 do Có-
digo Mundial)

Auxiliar, incentivar, ajudar, instigar, 
conspirar, acobertar ou praticar 
qualquer outro ato de cumplicidade 
intencional ou tentativa de cumpli-
cidade envolvendo uma violação de 
regra antidopagem.

Regra 10. Associação Proibida (Arti-
go 2.10 do Código Mundial)

Associação de um atleta ou outra 
pessoa envolvida com o atleta, a tí-
tulo profissional ou relacionada ao 
esporte, com qualquer pessoa de 
apoio do atleta que:

I- esteja cumprindo um período de 
suspensão imposto por Organização 
Antidopagem;

II- não sujeita à autoridade de uma 
Organização Antidopagem, e quando 
a suspensão não for matéria em um 
processo de gestão de resultados 
conforme o Código Brasileiro Anti-

dopagem–CBA, tenha sido condenada 
ou esteja respondendo a um processo 
criminal, disciplinar ou profissio-
nal por uma conduta que constituiria 
violação de regra antidopagem, caso 
as regras de conformidade do CBA 
fossem aplicadas àquela pessoa; ou

III- esteja agindo como pessoa in-
terposta ou intermediário para um 
indivíduo descrito nos itens ante-
riores.

Regra 11. Atos de desincentivo ou 
retaliação por um atleta ou por ou-
tra pessoa contra denúncias feitas 
a autoridades (Artigo 2.11 do Código 
Mundial)

I–Será considerado desincentivo 
qualquer ato que ameace ou tente inti-
midar outra pessoa para desencora-
já-la de fazer denúncias de boa-fé que, 
relacionadas a uma possível violação 
de regra antidopagem ou não confor-
midade com o Código Mundial Antido-
pagem para a AMA, uma Organização 
Antidopagem, autoridades policiais 
e judiciárias, órgãos reguladores ou 
conselhos disciplinares profissio-
nais, órgãos julgadores ou pessoa que 
realize investigações para a AMA ou 
para uma Organização Antidopagem.

II- Será considerada retaliação qual-
quer ato que vise prejudicar pessoa 
que, de boa-fé, apresentar provas ou 
informações relativas a uma possí-
vel violação de regra antidopagem 
ou a possível não conformidade do 
Código Mundial Antidopagem para a 
AMA, uma Organização Antidopagem, 
autoridades policiais e judiciárias, 
órgãos reguladores ou conselhos 
disciplinares profissionais, órgãos 
julgadores ou pessoa que realize in-
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vestigações para a AMA ou para uma 
Organização Antidopagem.

O QUE É ANTIDOPAGEM?

ATIVIDADE:

Introduzir o conceito de antidopagem 
pedindo aos alunos que expliquem o 
que eles pensam que significa antido-
pagem. Alguns pontos que deveriam vir 
a se destacar durante este tópico são:

• Luta contra dopagem e o uso de 
substâncias ou métodos proibidos 
para melhorar o desempenho;

• Testando os atletas – processo de 
controle de dopagem;

• Sancionando ou banindo os atletas 
que utilizam substâncias ou méto-
dos proibidos;

• Banindo substâncias ou métodos 
proibidos; e

• Educando/informando os atletas 
sobre o que não utilizar.

HISTÓRIA DA DOPAGEM  
E ANTIDOPAGEM

Acredita-se que a dopagem tem sido 
parte do esporte desde do tempo da 
Grécia antiga.

Questões sobre trapacear ou vanta-
gem desleal e o uso de substâncias 
e métodos proibidos para ajudar no 
desempenho físico no esporte são 
tão antigas quanto a história do es-
porte em si. Estas questões existem 
desde 776 A.C em jogos olímpicos e 
tem consistentemente existido em 
competições humanas.

Até os antigos atletas Gregos usaram 

uma dieta especial e porções que lhes 
eram dadas para estímulo. Por volta 
de 1920 era óbvio que o uso de drogas 
no esporte tinha sido controlado.

Em 1928, o atletismo foi o primeiro 
esporte a proibir o uso de substân-
cias. O problema deveria ter melho-
rado, mas ao invés disso ficou pior. 
Substâncias foram proibidas, mas 
não existiam formas de controle 
para saber se os atletas estavam 
utilizando.

Em 1960, um ciclista morreu durante 
os jogos olímpicos. Este evento colo-
cou pressão nos organizadores para 
começar a testar atletas em busca de 
substâncias proibidas. Em 1966, as 
federações de ciclismo e futebol fo-
ram as primeiras a começar os tes-
tes por dopagem nos jogos mundiais.

No ano seguinte, o Comitê Olímpico 
Internacional começou a planejar 
testes em busca de substâncias proi-
bidas nos jogos olímpicos. Testar em 
busca de substâncias proibidas foi 
uma prática introduzida primeira-
mente nos jogos olímpicos de inverno 
em Grenoble e nos Jogos Olímpicos do 
México em 1968.

Em 1970, esteroides foram comu-
mente utilizados pelos atletas. Este-
roides foram proibidos pelo Comitê 
Olímpico Internacional em 1976.

Em 1988, Ben Johnson, velocista do 
Canadá, foi testado positivo nos jo-
gos olímpicos. A medalha de ouro do 
Ben foi retirada. Este acontecimento 
trouxe atenção para dopagem.

Muitos atletas foram desqualifi-
cados por terem sido pegos usando 
esteroides, mas os testes não eram 
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o suficiente. Alguns países estavam 
ajudando os seus atletas a trapacear 
dando a eles substâncias proibidas.

Em 1963, a França foi o primeiro país 
a ter regras antidopagem. Outros 
países seguiram. O problema foi que 
existiam definições, políticas e san-
ções de dopagem diferentes. Países 
não estavam seguindo o mesmo con-
junto de regras.

Assim, a Agência Mundial de Antido-
pagem foi criada em 1999. A Agên-
cia Mundial de Antidopagem queria 
ter certeza de que todos os países 
e todos os esportes estavam usan-
do o mesmo conjunto de regras. Este 
conjunto de regras é chamado de 
Código Mundial Antidopagem. Países 
e confederações esportivas devem 
concordar com as regras do Código 
para fazer parte dos jogos olímpicos.

Em 1990, alguns cientistas ajuda-
ram atletas a evitar testes positi-
vos desenvolvendo uma nova técnica 
de dopagem e drogas que não eram 
detectáveis.

Uma destas técnicas é a dopagem 
sanguínea. Dopagem sanguínea se 
refere ao atleta trocar a composição 
do seu sangue para melhorar o seu 
desempenho. Enquanto isso, novas 
drogas como a EPO (Eritropoietina) 
ou o hormônio de crescimento huma-
no (GH) estavam sendo utilizadas por 
atletas. Com o suporte de cientistas 
importantes no mundo, novos méto-
dos de detecções são utilizados ago-
ra para detectar estas substâncias 
e prevenir a trapaça entre atletas.

É importante saber que não somente 
cientistas contribuem para a luta 

contra a dopagem no esporte, mas 
que governos, também se envolvem.

No Brasil, a Autoridade Brasileira 
de Controle de Dopagem (ABCD) é uma 
organização nacional, da Secreta-
ria Especial do Esporte vinculada ao 
Ministério da Cidadania e foi criada 
em 2011 para promover, coordenar 
e monitorar a luta contra a dopagem 
no esporte em todas as formas, se-
guindo as regras estabelecidas pelo 
Governo Brasileiro e pela Agência 
Mundial Antidopagem (AMA-WADA).

ATIVIDADE:

1.Peça aos estudantes para pesqui-
sarem sobre a História de Dopagem 
e Antidopagem e elaborar a linha do 
tempo colocando os eventos impor-
tantes de dopagem e antidopagem da 
história.

Os estudantes podem decidir o in-
tervalo dos eventos. Você pode pe-
dir duas linhas do tempo; uma com 
os eventos principais de dopagem e 
outra com os eventos principais de 
antidopagem.

2. Peça aos estudantes para discu-
tirem sobre a história de dopagem e 
antidopagem. Eles talvez possam per-
ceber que a maior parte da história 
da comunidade antidopagem tem sido 
alcançar a comunidade “dopagem”. 
Destaque o fato de que a dopagem 
abrange muito mais do que simples-
mente tomar uma substância com o 
propósito de melhorar o desempenho.

Pergunte aos estudantes como eles 
se sentem sobre dopagem agora que 
eles têm sido expostos a uma defini-
ção mais abrangente.
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Sugestão de tópicos para a discussão:

• Eles pensam que as regras de an-
tidopagem são justas?

• Peça a eles que considerem as re-
gras da perspectiva do atleta que 
é sancionado e da perspectiva de 
quem segue as regras.

• O que aconteceria se todo mundo 
decidisse ignorar as regras?

• Você pode pensar em alguma forma 
histórica que as pessoas utiliza-
vam para trapacear?

• De quem é a responsabilidade de man-
ter a integridade no esporte hoje?

• Descreva por que assuntos com-
portamentais como bullying, 
discriminação e abuso por pais, 
espectadores, treinadores e jo-
gadores são questões importantes 
para a integridade do esporte.

NOTA 2 Você pode pedir aos estu-
dantes para abordarem os tópi-
cos da seguinte maneira:

Opção 1: Uma aula geral resumindo os 
tópicos acima.

Opção 2: Plenário: separar os estudan-
tes em grupos pequenos para discutir 
a questão. Divida os estudantes em 
duas equipes: para um lado (aqueles que 
pensam que violar as regras de antido-
pagem é justo), e do outro lado (aqueles 
que não acreditam que é justo).

Opção 3: Peça aos estudantes para 
colocar seus pensamentos em um 
papel escrevendo sua opinião: A de-
finição de dopagem e antidopagem 
que são reconhecidas internacio-
nalmente são justas para os atletas? 
Em seguida, peça aos estudantes que 
compare a definição deles com a de-

finição da AMA.

Então, antidopagem são todos os 
meios, recursos que as entidades 
signatárias do código mundial an-
tidopagem utilizam para combater 
a dopagem no esporte e defender o 
esporte limpo.

O QUE É AGÊNCIA MUNDIAL 
DE ANTIDOPAGEM – AMA?

Depois dos acontecimentos que aba-
laram o mundo do ciclismo no verão 
de 1998, o Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) decidiu convocar uma 
Conferência Mundial sobre Doping, 
reunindo todas as partes envolvidas 
na luta contra a dopagem.

A Primeira Conferência Mundial so-
bre Doping no Esporte, realizada em 
Lausanne, Suíça, de 2 a 4 de fevereiro 
de 1999, produziu a Declaração de 
Lausanne sobre Doping no Esporte. 
Este documento previa a criação de 
uma agência internacional antido-
pagem independente para funcionar 
nos Jogos da XXVII Olimpíada em Syd-
ney em 2000.

De acordo com os termos da Decla-
ração de Lausanne, a Agência Mun-
dial Antidopagem (AMA/WADA) foi 
criada em 10 de novembro de 1999, 
para promover e coordenar a luta 
contra a dopagem no esporte inter-
nacionalmente.

A AMA foi criada como uma funda-
ção sob a iniciativa do COI(Comitê 
Olímpico Internacional) com o apoio 
e participação de organizações in-
tergovernamentais, governos, au-
toridades públicas e outros órgãos 
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públicos e privados que lutam contra 
a dopagem no esporte.

A Agência é composta igualitariamen-
te por representantes do movimento 
olímpico e autoridades públicas.

Suas principais atividades incluem 
pesquisa científica, educação, de-
senvolvimento de capacidades anti-
dopagem e monitoramento do Código 
Mundial Antidopagem (Código).

Assim um dos meios de controle e 
combate a dopagem é testando atle-
tas, no caso de atletas que competem 
em nível internacional podem ser 
testados por Organizações Nacionais 
de Antidopagem (ONAD), por Federa-
ções Internacionais (FI) ou Entidades 
Esportivas que organizam os grandes 
jogos (como os jogos olímpicos, pa-
ralímpicos, Pan-Americanos, Jogos 
Asiáticos, etc.).

Testar é uma parte pequena da 
equação. Os governos possuem um 
papel a cumprir, e esse papel tem 
sido supervisionado atualmente 
pela Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO).

A Carta Olímpica e a Convenção Inter-
nacional contra a Dopagem no Esporte 
de 2005, adotada em Paris em 19 de ou-
tubro de 2005 (“Convenção da UNESCO”) 
reconhecem a prevenção e a luta contra 
a dopagem no esporte como uma parte 
crítica da missão do Comitê Olímpico 
Internacional e da UNESCO, e também 
reconhecem o papel fundamental do 
Código Mundial Antidopagem.

DISCUSSÃO:

Perguntar aos estudantes se conhe-
cem quais organizações lutam contra 
dopagem e as suas funções. Exemplos:

• Agência Mundial Antidopagem? Lu-
tar contra a dopagem, assegurar 
que as regras antidopagem sejam 
as mesmas em todos os países e 
esportes; e disseminar a educação 
aos atletas, treinadores e profes-
sors sobre os danos que a dopagem 
pode causar a Saúde.

• Organização Nacional de Antidopa-
gem no Brasil? ABCD – Autoridade 
Brasileira de Controle de Dopagem.

• Federações Esportivas? FIFA (Fe-
deração Internacional de Futebol), 
FIBA (Federação Internacional de 
Basquete), UCI (União Internacio-
nal de Ciclismo), IAAF (Associação 
Internacional de Federações de 
Atletismo–World Athletics).

• Organizações de jogos interna-
cionais? Comitê Olímpico Inter-
nacional, Comitê Paralímpico 
Internacional.

A LUTA CONTRA A DOPAGEM NO 
ESPORTE É FEITA EM DIFERENTES 
NÍVEIS POR DIFERENTES 
ORGANIZAÇÕES

Organizações representando go-
vernos e os movimentos do esporte 
são envolvidos na luta nacional e 
internacional contra a dopagem. A 
tabela abaixo apresenta uma ideia 
dos diferentes tipos de organiza-
ções envolvidas.
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*No Brasil a nomenclatura é Confederação

Cada organização tem um papel específico e responsabilidades em assegu-
rar que o esporte seja livre de dopagem. O diagrama abaixo demonstra os 
tipos de atividades que cada grupo de organizações é responsável:

AUTORIDADES 
PÚBLICAS

ÓRGÃNIZAÇÕES 
ANTIDOPAGEM

ENTIDADES ESPORTIVAS

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
L Organização das Nações 

Unidas de Educação, 
Ciências e Cultura 
-UNESCO

Agência Mundial de Antidopagem 
(AMA)

Comitês Olímpico e 
Paralímpico Internacional;
Federações Internacionais;
outros organizadores de 
grandes eventos.

N
A

C
IO

N
A

L Governos Nacionais Organizações Nacionais 
Antidopagem;
Organizações Regionais 
Antidopagem;
Laboratórios Antidopagem;

Comitês Olímpico e 
Paralímpico Nacionais
Federações Nacionais*;

AGÊNCIA MUNDIAL ANTIDOPAGEM

Uma organização internacional independente criada para promover,  
coordenar, e monitorar a luta contra dopagem no esporte.

ORGANIZAÇÕES ANTIDOPAGEM

Testes
Coleta
Sanções
Educação
Inteligência
Pesquisa
Identificando tendências e riscos

GOVERNOS

Testes 
Coleta
Regulamentando suplementos
Apoio Financeiro
Regulando fabricação e tráfico
Códigos de conduta
Educação
Inteligência
Pesquisa

Existem dois documentos principais que constituem a Política Universal Anti-
dopagem que as organizações esportivas e governamentais devem ter como um 
guia para luta contra a dopagem:

O Código Mundial Antidopagem: fornece orientações para o movimento do 
esporte limpo.

A Convenção Internacional da UNESCO contra a dopagem no esporte: fornece 
orientações para os Estados-Partes, os governos.
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CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL CONTRA 
DOPAGEM DA UNESCO

CÓDIGO MUNDIAL
ANTIDOPAGEM

CÓDIGO BRASILEIRO
ANTIDOPAGEM

Envolve autoridades públicas Envolve o Comitê Olímpico 
Internacional, Comitê 
Paralímpico Internacional, 
Organizações Nacionais 
Antidopagem, Federações 
Internacionais do Esporte 
e Organizações de Grandes 
Eventos.

Envolve as entidades de 
prática e administração do 
desporto, Comitê Olímpico do 
Brasil, Comitê Paralímpico 
Brasileiro, atletas e Pessoal 
de apoio do atleta.

Esboço das políticas 
e regulamentações de 
autoridades públicas para 
colocar a convenção em 
prática em seus países.

Para aceitar o Código, 
as organizações têm que 
assegurar que suas as regras 
antidopagem estão alinhadas 
com o Código.

Para aceitar o Código, 
as organizações têm que 
assegurar que suas as regras 
antidopagem estão alinhadas 
com o Código.

ATIVIDADE:

Peça aos estudantes para fazerem 
uma pesquisa sobre as principais 
competências da Organização Nacio-
nal Antidopagem, ou seja, as compe-
tências da ABCD. Onde fica sua sede? 
Qual o nome do (a) atual dirigente da 
ONAD brasileira?

CÓDIGO MUNDIAL 
ANTIDOPAGEM

O Código Mundial Antidopagem, co-
mumente chamado de “O Código”, é o 
documento fundamental e universal 
que serve de base ao Programa Mun-
dial Antidopagem, pois harmoniza as 
políticas antidopagem em todos os 
esportes e em todos os países.

Ele foi criado de forma a ser espe-
cífico o bastante para harmonizar 
integralmente as questões que de-

08 A Carta Olímpica e a Convenção Internacional contra a Dopagem no Esporte de 2005, adotada em 
Paris em 19 de outubro de 2005 (“Convenção da UNESCO”) reconhecem a prevenção e a luta contra a 
dopagem no esporte como uma parte crítica da missão do Comitê Olímpico Internacional e da UNESCO, 
e também reconhecem o papel fundamental do Código.

mandam uniformidade, ainda que seja 
geral o suficiente em outras áreas 
para permitir flexibilidade em re-
lação à implantação dos princípios 
antidopagem acordados. O Código foi 
elaborado levando em consideração 
os princípios de proporcionalidade 
e de direitos humanos08.

O Código define o que constitui uma 
violação de regra antidopagem e lista 
quais sanções devem ser impostas para 
os diferentes tipos de violações e des-
creve outras circunstâncias que talvez 
tenham efeito na sanção imposta.

CÓDIGO BRASILEIRO 
ANTIDOPAGEM

O Código Brasileiro Antidopagem 
– CBA é adotado e implementado de 
acordo com as responsabilidades 
do Brasil perante a Agência Mundial 



EDUCAÇÃO ANTIDOPAGEM
APOSTILA PEDAGÓGICA 033ABCD

Antidopagem e a UNESCO em apoio 
aos esforços contínuos de ambos 
para prevenir e a erradicar a dopa-
gem no esporte brasileiro bem como 
proteger o direito fundamental dos 
atletas de participarem de esportes 
livres de dopagem e, assim, promo-
ver a saúde, justiça e igualdade para 
atletas do mundo todo.

O Código Brasileiro, assim como o 
Código Mundial contém regras es-
portivas que regem as condições sob 
as quais o esporte é praticado. As 
regras antidopagem são apresenta-
das de maneira global e harmonizada, 
possuindo natureza não judicial, dis-
tinta das leis criminais e civis.

A aplicação deste Código deve res-
peitar os princípios da proporcio-
nalidade e dos direitos humanos e 
não é limitada por quaisquer requi-
sitos e normas legais aplicáveis a 
processos criminais ou civis.

Portanto, os princípios previstos 
neste Código e em qualquer legisla-
ção nacional não deverão se sobre-
por aos princípios obrigatórios do 
Código Mundial Antidopagem.

Os órgãos julgadores da Justiça An-
tidopagem09 devem estar cientes e 
respeitar a natureza distinta destas 
regras antidopagem, as quais imple-
mentam o Código Mundial Antidopa-
gem, e representam o consenso de um 
amplo espectro de partes interessa-

09 O TJD-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) é composto por auditores de reconhe-
cido saber jurídico desportivo, notório conhecimento antidopagem e reputação ilibada. São órgãos 
do TJD-AD o Tribunal Pleno e as Câmaras: I – de natureza administrativa: o Plenário, composto pela 
totalidade de seus membros e responsável pelas deliberações administrativas, tais como a aprovação 
do Regimento Interno do TJD-AD; II – de natureza judicante: o Tribunal Pleno e as Câmaras, na forma 
deste CBA

das em todo o mundo sobre o que é 
necessário para proteger e garantir 
um esporte justo.

A ABCD deverá colaborar e prestar 
apoio às associações e instituições 
profissionais relevantes com capa-
cidade para desenvolver e implantar 
Códigos de Conduta, boas práticas 
e ética relacionados com a prática 
esportiva e a luta contra a dopagem 
no esporte, bem como para a imple-
mentação de sanções coerentes com 
as previstas neste Código

NOTA 3 Conheça o Código Bra-
sileiro Antidopagem e o Código 
Mundial Antidopagem no site da 
ABCD: https://www.gov.br/abcd/
pt-br/composicao/regras-anti-
dopagem-legislacao-1/codigos/
codigo

CONVENÇÃO UNESCO

CONVENÇÃO INTERNACIONAL  
CONTRA A DOPAGEM NO ESPORTE

O movimento do esporte trabalha em 
colaboração com o governo para pro-
teger os diretos de atletas limpos lu-
tando contra dopagem no esporte. Em 
2004, o movimento do esporte adota-
do pelo código mundial antidopagem 
harmoniza políticas e regulamentos 
antidopagem em todo o mundo.
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Já que muitos governos não puderam 
ser legalmente vinculados a um do-
cumento não governamental como o 
Código, uma aliança entre as Orga-
nizações das Nações Unidas de Edu-
cação, Ciências e Cultura (UNESCO) 
foi feita e surgiu então a Convenção 
Internacional da UNESCO contra o Do-
ping no esporte.

A convenção permite que governos 
alinhem a legislação nacional com o 
código e então contribui para har-
monizar o esporte e a legislação pú-
blica em uma luta contra a dopagem 
no esporte.

A Convenção, que foi desenvolvida 
e implementada em uma velocidade 
recorde foi adotada em outubro de 
2005. Para que entrasse em efeito, 
foi necessário ser ratificada por 
30 países. A convenção entrou ofi-
cialmente em vigor em primeiro de 
fevereiro de 2007.

Em 12 de novembro de 2008, a AMA se 
uniu a UNESCO para celebrar a con-
quista do centésimo país ratificado 
na convenção.

ATIVIDADE:

Peça aos estudantes para fazerem 
uma pesquisa e quais as demais 
competências da UNESCO em nível de 
mundo.

REGRAS DE CONDUTA

O espírito esportivo engloba um con-
junto de ações e atitudes. Pensando 
nisto foi desenvolvido uma lista de 
regras que devem ser conhecidas 
tanto por jovens como por adoles-

centes, e por isso foi incluída neste 
ponto da apostila.

A maneira como a pessoa se compor-
ta e/ou se posiciona em relação ao 
esporte, pessoas, regras e até mesmo 
objetos de uso no esporte fala muito 
sobre o seu caráter e o proceder no 
seu dia a dia. Seguir regras de con-
duta ajuda muito a manter o espírito 
esportivo e ter um jogo limpo.

REGRAS DE CONDUTA  
– DIRIGENTES

Os dirigentes responsáveis pela 
criação e desenvolvimento de pro-
gramas esportivos para crianças e 
jovens devem:

• Incluir as crianças e os jovens no 
planejamento, liderança, avaliação 
e tomada de decisões relacionadas 
com a atividade;

• Garantir igualdade de oportunida-
des para prática esportiva a todas 
as crianças e jovens, independen-
temente da sua capacidade, altura, 
sexo, idade, dificuldades motoras 
ou origem étnica;

• Assegurar que o equipamento e as 
instalações obedeçam às normas 
de segurança e são adequados às 
necessidades dos praticantes;

• Assegurar que os regulamentos, os 
equipamentos e duração dos jogos 
e dos horários dos treinos estão 
de acordo com a idade, a capaci-
dade e o nível de maturidade dos 
praticantes;

• Garantir uma supervisão adequada 
sob a responsabilidade de treina-
dores e árbitros qualificados e 
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competentes, capazes de assegu-
rar uma educação técnica e espor-
tiva de qualidade;

• Ter atenção para o fato de que as 
crianças e jovens aderem à prática 
esportiva, prioritariamente, pela 
satisfação e prazer que a ativi-
dade lhes proporciona e não pela 
importância ou valor dos prêmios;

• Evitar a organização de ativida-
des esportivas juvenis que sejam, 
sobretudo, um passatempo para os 
espectadores. As necessidades dos 
jovens praticantes sobrepõem-se 
ao divertimento dos espectadores;

• Proporcionar ações de formações 
específicas, visando à melhoria da 
qualidade de intervenção dos trei-
nadores e árbitros, com ênfase es-
pecial para a formação pedagógica 
e para a criação de programas de 
exercícios técnicos adequados; e

• Assegurar que os pais, treinado-
res, dirigentes, árbitros, patro-
cinadores, médicos e praticantes 
entendam as suas responsabili-
dades no que diz respeito ao “Es-
pírito Esportivo e os Valores do 
Esporte”.

REGRAS DE CONDUTA  
– PROFESSORES

Todos os professores e, em especial, 
os de Educação Física, com especiais 
responsabilidades no processo de 
formação dos jovens praticantes, 
devem:

• Encorajar as crianças e os jovens 
a aprender e aperfeiçoar várias 
habilidades motoras básicas, em 

diferentes esportes e desencora-
jar a especialização precoce em 
um único esporte e em uma deter-
minada posição;

• Criar oportunidades para ensi-
nar regras de conduta esportiva 
adequadas, assim como os funda-
mentos de diferentes modalidades 
esportivas;

• Assegurar que entre os 6 e os 10 
anos, a aprendizagem e a prática 
esportivas não regulamentadas 
tenham prioridade sobre a prática 
e a competição esportivas estru-
turadas, de acordo com os padrões 
da competição dos adultos;

• Preparar as crianças e os jovens 
para competições internas esco-
lares e interescolares, fornecen-
do-lhes uma preparação básica 
adequada a participação em com-
petições esportivas;

• Proporcionar as crianças e aos 
jovens o conhecimento da prática 
esportiva regular e o valor da sua 
continuidade ao longo da vida;

• Comprometer-se na atualização 
permanente sobre os princípios 
fundamentais que regem o proces-
so de crescimento e de desenvol-
vimento das crianças e dos jovens;

• Ajudar as crianças e os jovens a 
perceber diferenças fundamentais 
entre as competições infantis e 
juvenis em que participam, e o es-
porte profissional cujas notícias 
leem nos jornais ou veem na TV; e

• Auxiliar as crianças e os jovens a 
entenderem as responsabilidades 
e implicações da sua opção entre 
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escolherem uma prática esportiva 
com correção e respeito por todos 
os intervenientes, ou uma prática 
esportiva em que os adversários 
são inimigos e onde exista a vio-
lência e os excessos.

REGRAS DE CONDUTA  
– JOVENS PRATICANTES DE ESPORTE

As crianças e os jovens que parti-
cipam em atividades competitivas 
organizadas devem esforçar-se por:

• Praticar um esporte obedecendo 
as regras estabelecidas;

• Nunca discutir com os árbitros. 
Caso não concordem com qualquer 
decisão, peçam ao seu capitão de 
equipe ou treinador, para soli-
citar esclarecimentos durante o 
intervalo ou depois da competição;

• Controlar o seu temperamento. 
Usar linguagem grosseira ou in-
correta para com os árbitros ou 
jogadores da equipe adversária, ou 
provocar, deliberadamente, um ad-
versário, são atitudes e compor-
tamentos inaceitáveis em qualquer 
prática esportiva;

• Aproveitar, o melhor possível, os 
períodos de treino para aprende-
rem “coisas novas” e aperfeiço-
arem as “já sabidas”. Tal conduta 
possibilitará não só progresso 
individual, como o da equipe a que 
pertencem;

• Serem bons esportistas. Aplaudam 
todas as jogadas bonitas, quais-
quer que sejam os seus autores;

• Tratar os outros jovens atletas 
adversários como gostam de ser 

tratados. Provocar incidentes que 
coloquem os adversários em situ-
ação de inferioridade ou de não 
poderem dispor de oportunidades 
iguais durante a competição, tra-
duz um comportamento antiespor-
tivo inaceitável;

• Cooperar em todas as situações 
com o treinador, colegas de equipe 
e adversários. Sem eles não have-
ria competição; e

• Praticar esporte por prazer e di-
vertimento e não para agradar aos 
pais ou aos treinadores.

REGRAS DE CONDUTA  
– ÁRBITROS E JUÍZES

Os árbitros e juízes envolvidos na 
competição esportiva das crianças 
e dos jovens devem:

• Contribuir para a modificação 
das regras e dos regulamentos das 
competições de modo a se adapta-
rem ao nível de desenvolvimento 
dos participantes e às suas neces-
sidades;

• Ser coerentes, objetivos e corte-
ses ao assinalarem quaisquer in-
frações;

• Coordenar todo o comportamento 
antiesportivo e fomentar as dife-
rentes formas, o respeito mútuo 
entre todos os participantes;

• Assegurar que o “Espírito Espor-
tivo e os valores do esporte” das 
crianças e dos jovens não se per-
cam, usando sempre de bom senso 
nas suas decisões;

• Encorajar, publicamente, a alte-
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ração de regras que reforcem os 
princípios da participação es-
portiva por meio da satisfação e 
do divertimento;

• Demonstrar, permanentemente, 
perante todos os intervenientes 
nas competições juvenis, compor-
tamentos e atitudes concordantes 
com os princípios básicos da ética 
esportiva. As ações valem mais do 
que as palavras;

• Empenhar-se numa atualização 
constante não só no que diz res-
peito as condições de arbitragem, 
mas de igual modo, no que se refere 
as características próprias das 
diferentes fases do desenvolvi-
mento infantil e juvenil; e

• Elogiar todos os praticantes pelo 
seu empenho na competição e pela 
correção e respeito mútuo evi-
denciados.

REGRAS DE CONDUTA  
– PAIS

Os pais, enquanto principais respon-
sáveis pelo processo educativo dos 
seus filhos devem:

• Encorajar os filhos a participa-
rem em atividades esportivas, se 
for de seu interesse e agrado. As 
crianças e os jovens não devem ser 
forçados a uma atividade de que 
não gostam ou para a qual não se 
sentem motivados;

• Realçar o esforço que as crianças 
e os jovens desenvolvem nas suas 
atuações, em detrimento dos re-
sultados esportivos. Esta atitude 
ajudará os praticantes a criarem 

objetivos realistas adequados às 
suas capacidades, conferindo im-
portância bem menor aos eventu-
ais resultados das competições em 
que participam;

• Ensinar aos filhos que o esforço 
honesto em uma competição “lim-
pa” é tão importante quanto a vi-
tória. Nesta perspectiva, qualquer 
que seja o resultado da competi-
ção, ele será aceito sem restri-
ções ou desilusões;

• Encorajar os filhos a participarem 
nas atividades sempre de acordo 
com as regras;

• Nunca ridicularizar ou gritar com 
um filho por ter cometido um erro 
ou por perder um jogo, por mais 
importante que este seja;

• Lembrar-se de que as crianças e 
os jovens estão envolvidos em uma 
prática esportiva que deve estar 
organizada visando o seu próprio 
prazer e divertimento e não dos 
pais;

• Lembrar-se de que as crianças 
aprendem por meio dos exemplos 
(bons e maus). Aplaudir os méri-
tos de todos os participantes da 
atividade esportiva, independen-
temente da equipe ou grupo a que 
pertençam, será sinônimo de cor-
reção desportiva e um bom exem-
plo que não deixará de ser seguido;

• Caso não concordem com qualquer 
decisão dos árbitros ou juízes, de-
vem manifestar essa discordância 
em local apropriado e de forma 
correta e não questionar em públi-
co a atitude dos árbitros ou juízes 
envolvidos na decisão. Lembrem-se 
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de que os árbitros ou juízes ocu-
pam grande parte do seu tempo 
livre contribuindo para o bom de-
senrolar das competições espor-
tivas juvenis. Sem eles, crianças e 
jovens ficariam privados dessas 
atividades;

• Apoiar todas as ações que impe-
çam a violência física e/ou verbal 
nas atividades esportivas juvenis; 
e

• Reconhecer o valor e a impor-
tância dos treinadores. Eles dão 
o seu tempo e os seus conheci-
mentos procurando proporcionar 
atividades esportivas, recrea-
tivas e educativas as crianças e 
aos jovens, merecendo, portanto, 
o nosso apoio.

NOTA 4 Sugere-se aos professo-
res que em reunião dos pais os 
oriente a conhecerem um curso 
direcionado aos pais (Progra-
ma de Educação para os pais de 
Atletas de Elite) oferecido gra-
tuitamente pela Agência Mundial 
Antidopagem: https://adel.wada-
-ama.org/learn/learning_plan/
view/10/parents-of-elite-a-
thletes-education-program-en-
glish.

REGRAS DE CONDUTA  
– ESPECTADORES

Todos os espectadores das práticas 
esportivas competitivas em que par-
ticipam crianças e jovens devem:

• Lembrar-se de que estes não são 
praticantes profissionais e que o 

seu envolvimento nas competições 
esportivas não visa o entreteni-
mento dos espectadores. Praticam 
para sentir prazer e satisfação na 
atividade praticada;

• Aplaudir a execução e o esforço 
individual de cada praticante ou 
de cada equipe. Felicitar todos os 
participantes pela sua atuação, 
independentemente do resultado 
da competição;

• Respeitar as decisões dos árbi-
tros e dos juízes, se não concor-
dam com qualquer decisão, devem 
adotar um procedimento correto 
e adequado para manifestar o seu 
desacordo;

• Ensinar as crianças e os jovens a 
aceitarem os possíveis erros dos 
árbitros e juízes como inerentes a 
qualquer julgamento humano;

• Preocupar-se em nunca ridicula-
rizar, brigar com as crianças ou 
com os jovens por terem cometido 
qualquer falha ou erro durante a 
competição. Os comentários po-
sitivos são estimulantes e moti-
vadores, reforçam a aprendizagem 
e a satisfação proporcionada pela 
atividade;

• Condenar o uso de qualquer tipo de 
violência, seja dos espectadores, 
treinadores ou dos jovens atletas;

• Mostrar respeito pelos pratican-
tes das equipes adversárias. Sem 
eles, não haveria competição; e

• Encorajar os jovens atletas a res-
peitarem as regras e as decisões 
dos árbitros e juízes.
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REGRAS DE CONDUTA  
– TREINADORES

Os treinadores das equipes infantis 
e juvenis, nas diferentes modalida-
des esportivas, devem:

• Não ser demasiado exigentes no 
tempo despendido nos treinos e no 
esforço solicitado junto dos jovens 
praticantes;

• Ensinar os jovens atletas que as 
regras esportivas representam 
acordos mútuos que não devem ser 
quebrados ou abandonados;

• Organizar as competições de 
acordo com as idades dos prati-
cantes e o seu nível de aprendiza-
gem, de modo a tornar mais viável 
um possível sucesso;

• Evitar a prática esportiva ex-
cessiva dos praticantes super-
dotados. Por outro lado, todos os 
jovens praticantes desportivos 
devem ter iguais oportunidades 
de participarem na prática des-
portiva competitiva;

• Lembrar-se de que as crianças e 
os jovens praticam o esporte, an-
tes de tudo, pelo prazer e satis-
fação que este lhes proporciona e 
que a vitória é só um componente 
da sua motivação;

• Evitar ridicularizar ou repreen-
der, em público, uma criança ou 
um jovem por cometer qualquer 
erro ou perder a competição em 
que participou;

• Assegurar-se de que o equipa-
mento e as instalações que serão 
utilizadas pelos jovens atletas 
obedecem a padrões de segurança 

e estão de acordo com a idade e 
capacidade dos mesmos;

• Considerar o grau de maturidade 
das crianças e dos jovens quando 
estabelecem os horários para a 
prática esportiva e a duração dos 
treinos e das competições;

• Desenvolver em cada jovem prati-
cante o respeito pela capacidade 
dos adversários, assim como pelos 
árbitros e treinador das equipes 
adversárias;

• Comprometer-se a uma atuali-
zação permanente sobre a meto-
dologia do treino específico de 
crianças e jovens e a sua influência 
num processo correto de desen-
volvimento dos praticantes.

ATIVIDADE PRÁTICA:

PIQUE BANDEIRA ANTIDOPAGEM

Explique para os estudantes que eles 
irão participar de um jogo que pre-
cisam colocar em prática todas as 
regras de conduta listadas. Este jogo 
muito se assemelha ao conhecido de 
todos como “pique bandeira”. É neces-
sário separar os estudantes em dois 
grupos e explicar as regras do jogo:

• Escolha duas bandeiras ou dois ob-
jetos semelhantes, porém de cores 
diferentes;

• Esconda os objetos no “final” de 
cada canto do local escolhido, de 
maneira que não seja difícil en-
contrar;

• Determine uma base, que deve ser 
no final de cada lado, aonde cada 
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time deve começar. Também divida 
a área em duas metades iguais, li-
mitando o meio;

• O objetivo do jogo é capturar a 
bandeira do time oposto e trazer 
para sua base em segurança;

• Quando um jogador estiver na me-
tade do seu opositor ele pode ser 
“colado”, isto consiste em que se 
um jogador do time oposto tocar 
no opositor, este deve se manter 
paralisado como uma “estátua” até 
que alguém do seu time venha e lhe 
toque novamente, para que seja li-
berado do seu estado imóvel;

• Se o jogador estiver com a bandei-
ra na mão ele só pode ser “colado” 
no campo do time adversário. Se 
isso acontecer, o jogador deve de-
volver a bandeira para o seu lugar 
de origem imediatamente

Variação:

Será necessário o uso de duas cartas.

• Coloque uma carta em cada metade, 
perto da bandeira;

• Antes de iniciar o jogo avise aos 
estudantes que estas cartas lhe 
darão vantagens sobre o time 
oposto. O jogador que consiga ad-
quirir esta carta terá imunidade, 
uma vez que esteja com a bandeira 
não poderá ser “colado”;

• É necessário que o time em con-
junto decida antes do jogo se irão 
querer adquirir a carta de van-
tagem ou não. Esta decisão não 
poderá ser pública. O time adver-
sário não pode saber antecipada-
mente se o time decidiu pegar a 
carta ou não;

• Uma vez que o jogador adquiriu a 
carta, ele continua secreto. So-
mente quando ele adquire a ban-
deira poderá anunciar que tem a 
carta em seu poder e, portanto, 
está imune;

• Ao findar o jogo é bem provável 
que os dois times tenham esco-
lhido pegar a carta de vantagem, 
isso fará com que nenhum time 
ganhe, pois esta carta de vanta-
gem significa a dopagem. O atleta 
que se utiliza de um meio que não 
é das suas capacidades físicas 
naturais para adquirir a vitória 
não merece vencer. Vantagens são 
injustas, pois não foram conquis-
tadas e sim trapaceadas.

NOTA 5 Depois que acabar o jogo:

• Pergunte aos estudantes 
como foi o jogo (ex.: Foi di-
vertido?);

• Pergunte aos estudantes se 
eles entenderam porque nin-
guém ganhou. Qual foi o ver-
dadeiro objetivo deste jogo? 
Como eles se sentiram depois 
de tanto esforço para ganhar 
e terminaram perdendo;

• Encoraje-os a compartilhar 
seus sentimentos a respei-
to de ser trapaceado e o que 
eles aprenderam. Encoraje 
os estudantes que foram os 
“trapaceiros” a compartilhar 
o que eles sentiram;

• Explique que quando um atleta 
usa uma substância ou méto-
do para melhorar o seu de-
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sempenho, o comportamento 
dele no esporte é como de um 
“trapaceiro. O esporte não é 
divertido quando existe uma 
vantagem desleal; e

• Explique para os estudantes 
que eles têm um papel impor-
tante para assegurar que o 
esporte é praticado de forma 
justa.

unidade 3 >>>



EDUCAÇÃO ANTIDOPAGEM
APOSTILA PEDAGÓGICA 042ABCD

VALORES, ESPORTE  
E ANTIDOPAGEM

Não só a dopagem é perigosa para 
a saúde de um atleta, como também 
o trapacear. Claro que o movimen-
to antidopagem se preocupa com 
a saúde dos atletas, mas também é 
sua preocupação manter a ética no 
esporte. Protegendo os direitos do 
atleta em participar de um espor-
te limpo, nós estamos promovendo 
saúde, justiça e igualdade para to-
dos os atletas do mundo.

Vale reiterar o conceito de dopagem 
de acordo com o Código, ou seja, é de-
finida como a ocorrência de uma ou 
mais violações de regra antidopagem 

previstas do Artigo 2.1 até o Artigo 
2.11 do Código (ver unidade 2).

Desta forma, o Artigo 18 do Código 
Mundial dispõe que os programas de 
Educação são essenciais para ga-
rantir programas antidopagem har-
monizados, coordenados e eficazes 
nos níveis internacional e nacional. 
Esses programas se destinam a pre-
servar o espírito esportivo e a pro-
teção da saúde dos atletas e o direito 
de competir em um esporte livre de 
dopagem em igualdade de condições, 
conforme previsto na Introdução do 
Código Mundial Antidopagem.

Os programas de Educação deverão 
promover conscientização, fornecer 
informações exatas e desenvolver a 

UNIDADE 3 
POR QUE A DOPAGEM  
É PROIBIDA?
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capacidade de tomada de decisão 
para impedir violações de regra an-
tidopagem e outras violações ao Có-
digo, sejam elas intencionais ou não. 
Os programas de Educação e a sua 
implementação inspirarão valores e 
princípios pessoais que protegem o 
espírito esportivo.

Todos os Signatários, no âmbito 
de sua responsabilidade e em co-
operação mútua, devem planejar, 
implementar, monitorar, avaliar 
e promover os programas de Edu-
cação em conformidade com as 
exigências previstas no Padrão In-
ternacional para Educação.

ATIVIDADE:

A atividade a seguir é direcionada 
a fazer os estudantes pensarem no 
porquê das pessoas serem envolvidas 
e continuarem no esporte, tipos de 
influências em suas vidas e como isto 
está conectado com antidopagem.

Parte 1:  
Refletindo sobre valores fundamentais

• Peça aos estudantes para forma-
rem dois círculos, um dentro do 
outro, com estudantes de frente 
um para o outro de maneira que 
aqueles que estão formando o 
círculo de dentro possam dialo-
gar com aqueles formando o cír-
culo externo.

• Peça para os estudantes discuti-
rem cada uma das seguintes ques-
tões (3-5 minutos por questão). 
Depois de cada questão, peça aos 
estudantes que estão no círculo 
interno para se mover um lugar 
para a esquerda para que eles te-

nham um novo parceiro de discus-
são para cada questão.

• Dentro do seu círculo familiar, 
quem é o seu herói? Por quê?

• Quais comportamentos são enco-
rajadores/desencorajadores por 
seus pais/educadores?

• Quais métodos são utilizados para 
resolver conflitos dentro da sua 
família?

Uma vez que todas as questões fo-
ram discutidas, peça aos estu-
dantes para compartilharem suas 
respostas em um plenário aberto, 
para que generalizem os valores da 
família na sociedade.

NOTA 1 Você pode querer escre-
ver as respostas no quadro para 
ajudar os estudantes a concluí-
rem sobre valores comuns.

Baseado nas respostas dadas, peça 
aos estudantes para chegarem a 
conclusões sobre valores familia-
res, apontando coisas comuns nas 
respostas dadas.

Parte 2:  
Reflexão sobre valores e esporte

Peça aos estudantes para formarem 
grupos de 4 a 5 pessoas;

Peça estudantes para discutirem 
cada uma das questões seguintes 
dentro dos seus grupos (3-5 minutos 
por questão).

• Quem é o seu atleta favorito ou he-
rói no esporte? Por quê?

• Por que você é interessado em 
esportes ou por que você come-
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çou a praticar o esporte que você 
pratica?

• Dentro do contexto do esporte, 
quais comportamentos do seu 
treinador ou dos seus pais te en-
corajam/desencorajam?

• Por que você pararia ou continua-
ria a praticar esportes?

• Por que você se tornaria um trei-
nador?

Uma vez que todas as questões foram 
discutidas, peça aos estudantes para 
compartilharem suas respostas em 
um plenário aberto, para generalizar 
valores familiares para sociedade em 
geral e o esporte especificamente.

NOTA 2 Você pode escrever as 
respostas no quadro para ajudar 
os estudantes a chegarem a con-
clusões sobre valores inerentes 
ao esporte.

Peça aos estudantes para chegarem 
a conclusões sobre valores inerentes 
ao esporte (quais respostas são mais 
frequentes). Peça também para con-
siderarem o que esta discussão tem 
a ver com antidopagem? E finalmente 
peça para refletirem nas seguintes 
questões:

• Como os valores do esporte irão 
influenciar o processo de tomada 
de decisão de um atleta?

• Os principais valores da sociedade 
e do esporte são os mesmos?

• Quais as possíveis diferenças que 
você pode identificar que pode-
riam colocar atletas em um dile-
ma quando enfrentando situações 

relacionadas a dopagem?

O QUE OS VALORES DO ESPORTE TÊM A 
VER COM DOPAGEM?

DISCUSSÃO:

Pergunte aos alunos por que eles 
acham que dopagem não é permitida 
no esporte. Respostas podem variar:

• Colocam a saúde dos atletas em 
risco;

• Contra as regras do esporte; e

• Não é justo.

Explique aos estudantes que a razão 
fundamental para proibição da do-
pagem no esporte é para preservar 
o que tem de mais valor, o espírito 
esportivo, ou seja, a busca ética da 
excelência humana por meio do com-
promisso de aperfeiçoamento dos 
talentos naturais de cada atleta.

Pergunte aos estudantes por que eles 
jogam/são envolvidos em/gostam de 
esportes. Respostas podem incluir:

• Para ficar em forma/boa saúde;

• Para fazer amigos/estar com ami-
gos;

• Para vencer;

• Para fazer dinheiro;

• Para ser famoso;

• Para conseguir um namorado (a); e

• Para se divertir.

NOTA 3 É comum para os estudan-
tes responderem com a imagem 
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de um profissional ou atleta de 
elite que tenham em mente. O 
ponto a se destacar é o fato de 
que nós estamos envolvidos no 
esporte por causa da maneira 
que nos faz sentir, para nos di-
vertir e estar com amigos.

Se estudantes mencionarem:

PARA 
VENCER,

Pergunte se eles sempre 
vencem, se não, por que eles 
continuam jogando mesmo 
quando perdem.

PARA 
FAZER 
DINHEIRO,

Pergunte se eles fazem 
dinheiro jogando na 
escola ou localmente, se 
não, pergunte o porquê 
continuam jogando.

PARA SER 
FAMOSO

Pergunte se eles são 
famosos por jogarem no 
time da escola, se não, 
pergunte por que continuam 
jogando.

Esta atividade pode ser reiterada 
com a tabela completa dos valores do 
esporte (Unidade 1) e com a tabela em 
branco no Anexo 1.

POR QUE AS REGRAS SÃO 
IMPORTANTES?

DISCUSSÃO:

Pergunte aos estudantes porque eles 
pensam isto do esporte, sociedade e 
até mesmo das regras da sala de aula. 
Respostas podem incluir:

• Para evitar o caos;

• Para ter segurança.

Peça aos estudantes para explicar as 
regras de alguns dos esportes favo-

ritos deles. Respostas podem incluir:

Não utilizar as mãos no futebol;

Limites no campo ou quadra onde joga;

Não caminhar com a bola no basquete;

Regras sobre contato com os jogado-
res opostos;

Regras sobre que equipamentos são 
aceitáveis; e

Número de jogadores permitidos no 
campo

Pergunte aos estudantes se eles 
acham que as regras antidopagem 
são parte do esporte. Explique que 
as regras antidopagem são coloca-
das para assegurar que o esporte se 
mantenha divertido e seguro.

Forneça informações sobre “Porque 
lutar contra dopagem?”. Você pode 
querer discutir sobre o assunto com 
os estudantes, perguntando se eles 
concordam ou discordam com os pon-
tos incluídos.

DESENVOLVIMENTO:

Regras são importantes para esta-
belecer a integridade da competição 
no esporte. Elas determinam os ele-
mentos fundamentais de uma compe-
tição legítima, jogo limpo e padrões 
de comportamento adquirido. Atle-
tas, treinadores, árbitros, equipe de 
apoio do atleta, pais e responsáveis 
têm a responsabilidade de entender 
as regras cada modalidade esporti-
va, as regras antidopagem e o código 
de conduta/ética.

Entretanto, existem visões diferen-
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tes em um relacionamento entre as 
regras do esporte e o valor ou sig-
nificado do esporte. Uma visão é a 
formalista, que detém que os jogos 
são regras práticas governadas e 
que competidores concordam em se-
guir as regras quando estão jogando. 
Uma visão alternativa e mais ampla 
é a que as regras do esporte são 
vistas como uma reflexão de valores 
sociais ou de valores do esporte na 
comunidade, quando desenhada uma 
linha em trapacear ou questões como 
desenvolvimento de desempenho são 
ditadas por esses valores e os par-
ticipantes devem lutar para operar 
no “espírito” das regras.

Para alguns, o valor ou significado do 
esporte é frequentemente obscureci-
do pelo foco na competitividade, a ati-
tude “vencer a qualquer custo” e fazer 
“qualquer coisa” para chegar ao topo. 
Isto pode levar a um comportamento 
antiético e questões de integridade.

QUESTÕES DESAFIO:

1. Por que existem regras no esporte?

2. Pode o esporte existir se não hou-
ver regras?

3. Quais fatores podem influenciar e 
como as regras de um determinado 
esporte são adaptados ou modifi-
cados entre anos/temporadas?

4. Quais tipos de ações (ou quebra 
de regras) podem ser descritas 
como uma ameaça para “integri-
dade do esporte”?

5. Que defesa temos para ajudar a 
proteger contra problemas de 
integridade no esporte?

6. É o modelo atual de dissuasão/
educação o caminho mais efetivo 
para abordar questões de inte-
gridade no esporte?

7. Bular ou quebrar regras é correto 
se você não for pego?

8. Se dopagem fosse permitida, qual 
seria o efeito que isto teria em 
como o esporte é praticado?

ATIVIDADE:

Divida a turma em dois grupos e 
cada um tem que defender uma tese, 
o que é um mal maior contra a inte-
gridade no esporte, a dopagem ou o 
resultado combinado?

Logo após, aproveite o clima de deba-
te para discutir a declaração do Ex-
-Presidente da IOC (Comitê Olímpico 
Internacional), que diz “Leva mais do 
que cruzar a primeira linha para se 
fazer um campeão. Um campeão é mais 
do que um vencedor. Um campeão é al-
guém que respeita as regras e com-
pete dentro do espírito do jogo justo”.

O que ele quis dizer? O que significa 
isso? É mais difícil ser campeão sem 
dopagem do que se dopando?

Ajude os estudantes a refletirem so-
bre o assunto.

CONSEQUÊNCIAS DA 
DOPAGEM NA SAÚDE

Por que as substâncias proibidas são 
perigosas para saúde daqueles que 
fazem uso?

Dopagem não é somente antiético, é 
perigoso para a saúde daqueles que 
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usam estas substâncias.

A maioria destas substâncias usadas 
para dopagem foram criadas para 
pessoas com condições específi-
cas de saúde ou problemas de saúde. 
Elas não foram criadas para serem 
utilizadas por pessoas saudáveis ou 
atletas.

Enquanto os efeitos colaterais são 
bem pesquisados e documentados, 
atletas que se dopam frequentemente 
utilizam estas substâncias em doses 
mais altas do que o recomendado e em 
combinação com outras medicações.

Além disto, muitas destas substân-
cias de dopagem que os atletas usam 
são desenvolvidas e distribuídas 
ilegalmente. Muitas delas são drogas 
novas que não foram testadas ainda 
e podem estar contaminadas, então 
podem causar sérios problemas de 
saúde ou até mesmo a morte.

Ainda que as substâncias discuti-
das nesta lição não sejam as únicas 
que estão proibidas e banidas, as 
substâncias apresentadas repre-
sentam um risco alto para estudan-
tes/atletas e são substâncias que os 
estudantes devem se interessar em 
aprender mais, para evitar riscos e 
danos a saúde.

DISCUSSÃO:

Pergunte aos estudantes se sabem 

10 A Lista Proibida será revista e publicada em tempo hábil sempre que surgir a necessidade. No 
entanto, por uma questão de previsibilidade, uma nova Lista Proibida será publicada anualmente, 
quer tenham sido feitas alterações ou não. A AMA terá sempre a versão mais atual da Lista Proibida 
publicada em seu site. A Lista Proibida é parte integrante da Convenção Internacional contra a Do-
pagem no Esporte. A AMA informará ao Diretor-Geral da UNESCO sobre qualquer alteração na Lista 
Proibida.

o porquê da existência da lista de 
substâncias proibidas10.

NOTA 4 Explique aos estudan-
tes que a AMA publica a lista de 
substâncias e métodos ao menos 
uma vez anualmente. Essa é uma 
lista de substâncias ou medica-
mentos que os atletas não podem 
utilizar. Para uma substância 
ser adicionada na lista proibida, 
deve ir de encontro a pelo menos 
dois dos seguintes critérios:

• Evidência médica ou outra evi-
dência científica, efeito farma-
cológico ou experiência de que a 
substância ou o método, sozinho ou 
em combinação com outras subs-
tâncias ou métodos, melhore ou 
tenha o potencial de melhorar o 
desempenho esportivo;

• Evidência médica ou outra evidên-
cia científica, efeito farmacoló-
gico ou experiência de que o uso 
da substância ou do método repre-
senta um risco real ou potencial 
para a saúde do atleta;

• A determinação da AMA de que o 
uso da substância ou do método 
viola o espírito esportivo descrito 
na introdução do Código Mundial.

SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS
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Quais são os efeitos colaterais de al-
gumas substâncias proibidas?

DISCUSSÃO:

Peça aos estudantes que citem nomes 
de substâncias proibidas, caso te-
nham escutado a respeito. Respostas 
podem incluir: 

• Esteroides;

• EPO (eritropoietina);

• Hormônio de crescimento humano 
(GH);

• Testosterona;

• Estimulantes;

• Narcóticos (incluindo morfina e 
drogas comuns, sociais e de re-
creação);

• Cannabis sativa (maconha).

Pergunte aos estudantes se estão 
cientes de quaisquer efeitos cola-
terais na saúde como consequência 
associada ao uso destas substâncias.

Abaixo estão alguns dos efeitos co-
laterais na saúde, consequências 
associadas com esteroides, maconha 
(cannabis sativa), estimulantes, EPO 
e hormônio de crescimento humano.

SUBSTÂNCIAS O QUE É? EFEITOS COLATERAIS

Esteroides Esteroides são substâncias naturais 
ou feitas artificialmente para agir 
como o hormônio testosterona. 
Esteroides estimulantes 
desenvolvem características 
sexuais masculinas e constroem 
tecido muscular. Algumas vezes 
eles são utilizados medicinalmente 
para ajudar a recuperação de uma 
operação e para tratar câncer de 
mama.

• Dependência psicológica, 
aumento de agressividade e 
alteração de humor;

• Aumento do risco de doenças no 
fígado e cardiovascular;

• Pressão sanguínea alta
• Acne e calvicie;

Em homens: diminuição dos 
testículos, efeitos colaterais 
sexuais e crescimento dos seios.
Em mulheres: desenvolvimento 
de características masculinas, 
ciclos menstruais anormais e 
aumento no clitóris.

Maconha É feita de flores secas, folhas 
ou resina da planta cannabis. A 
principal química ativa da cannabis 
é a THC (tetrahidrocanabinol) e 
isto causa uma série de reações 
no cérebro que leva a sentir 
relaxamento e reduz inibição.

Uso prolongado resulta em:

• Dependência Psicológica;
• Dependência Física 

(suspensão);
• Perda de atenção e motivação;
• Memória e habilidades de 

aprendizado comprometidas;
• Fraqueza no sistema 

imunológico;
• Doença respiratória (câncer 

no pulmão, câncer de garganta 
e bronquite crônica);

• Psicose.
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Estimulantes Estimulantes são uma classe 
de drogas que agem no sistema 
nervoso central e periférico da 
mesma maneira que o hormônio 
adrenalina, noradrenalina, e/ou 
dos neurotransmissores dopamina 
e serotonina, acelerando partes 
do cérebro e das reações do 
corpo. Drogas comuns de rua são 
estimulantes incluindo cocaína, 
anfetamina e êxtase. Cafeína é um 
estimulante, mas não é proibido.

• Dependência psicológica e 
física (retirada);

• Ansiedade e agressão;
• Aumento e irregularidade no 

batimento cardíaco;
• Aumento de pressão sanguínea;
• Aumento do risco de derrame e 

ataque cardíaco;
• Desidratação;
• Problema com coordenação e 

equilíbrio;
• Tremores;
• Insônia;
• Perda de memória; e
• Perda de apetite.

EPO
Eritropoietina ou EPO é um hormônio 
natural e feito artificialmente que 
controla ou estimula a produção de 
células vermelhas. As células renais 
que fazem o EPO são sensíveis ao 
nível baixo de oxigênio no sangue. 
Estas células liberam EPO quando 
o nível de oxigênio é baixo para os 
rins. EPO estimula a medula óssea 
a produzir mais células vermelhas, 
portanto aumenta a capacidade de 
carregar oxigênio no sangue. EPO é 
utilizada para tratar anemia como 
resultado de doenças crônicas dos 
rins e tratamentos de câncer.

• Embolia uplmonar;
• Alternância de humor;
• Aumento do risco de derrame e 

ataque cardíaco;
• Fraqueza em geral;
• Pressão sanguínea alta;
• Aumento da viscosidade 

sanguínea (grosso/grudento).

GH Hormônio de crescimento humano GH 
é natural e feito artificialmente que 
estimula o crescimento e divisão de 
células. É utilizado em tratamento de 
crescimento natural para pessoas 
com deficiência hormonal.

• Dor de cabeça forte;
• Perda de visão;
• Aumento da pressão sanguínea 

e falha no coração;
• Diabete e tumores;
• Artrite paralisante;
• Acromegalia irreversível;
• Aumento das mãos e pés;
• Testa protuberante, 

sobrancelha, crânio e maxilar;
• Crescimento do coração;
• Retenção de líquido;
• Danificação no fígado e 

tireoide.

Diuréticos Contém substância proibidas e 
fazem parte na lista de Substãnicas 
Proibidas da Classe S5, Diuréticos 
e Agentes Mascaradores. Ação dos 
diuréticos: capacidade de diluir a 
urina, impedindo ou dificultando a 
detecção de
outras substâncias proibidas; e 
redução de peso nas modalidades 
com divisão em categorias por peso
ou quando o peso reduzido possa ser 
considerado uma vantagem.

• a desidratação (diminuição de 
água no corpo);

• cãibra muscular;
• diminuição do volume 

sanguíneo;
• doenças renais;
• alterações do ritmo cardíaco; 

e
• perda acentuada de sais 

minerais.
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CATEGORIAS DAS SUBSTÂNCIAS 
PROIBIDAS.

São 11 (onze) grupos de substâncias 
proibidas, vejamos:

S0: 
Substâncias não-aprovadas

qualquer substância que não conste 
nas demais categorias da Lista da 
proibida e que não tenha aprovação 
por alguma agência regulatória go-
vernamental para uso terapêutico 
humana. São proibidas a qualquer 
tempo, fora de competição e dentro 
de competição.

Ex: Substâncias em desenvolvimento 
(estágio pré-clínico), Substâncias 
descontinuadas, Substâncias “ar-
tesanais” e Substâncias aprovadas 
somente para uso veterinário.

S1: 
Agentes anabolizantes

algumas dessas substâncias podem 
ser encontradas em, mas não limi-
tado a, medicamentos usados para 
o tratamento de hipogonadismo 
masculino. Também são substâncias 
proibidas a qualquer tempo, fora de 
competição e dentro de competição.

Ex: androstenodiona, clostebol, dihi-
drotestosterona, epitestosterona, 
estanozolol e nandrolona.

S2: 
Hormônios  
e substâncias relacionadas

algumas dessas substâncias podem 
ser encontradas em medicamentos, 
mas não limitado a, usados para o 
tratamento de asma e outras doenças 
respiratórias.

Ex: Eritropoietina (EPO), Hormôniso 
peptídicos.

S3: 
Beta-2 agonistas

tem a ação de broncodilatadores, 
produzem também aumento da mas-
sa muscular e redução da massa 
adiposa. Também são substâncias 
proibidas a qualquer tempo, fora de 
competição e dentro de competição.

Ex: Fenoterol, formoterol, salbuta-
mol, salmeterol, vilanterol e outras 
substâncias com estrutura química 
similar ou efeito biológico seme-
lhante.

S4: 
Moduladores hormonais e metabóli-
cos

algumas dessas substâncias podem 
ser encontradas em, mas não limi-
tado a, medicamentos usados para 
o tratamento de câncer de mama, 
diabetes, infertilidade (feminina), 
síndrome do ovário policístico.

Ex: Insulinas e miméticos de insulina, 
meldônio e trimetazidina.

S5: 
Diuréticos e outros  
agentes mascaradores

algumas dessas substâncias podem 
ser encontradas em, mas não limi-
tado a, medicamentos usados para o 
tratamento de insuficiência cardí-
aca, hipertensão.

Ex: diuréticos tiazídicos como 
clortalidona, indapamida e HCTZ; 
diuréticos poupadores de potássio 
como o espironolactona e triante-
reno; e diuréticos de alça como a 
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furosemida.

S6: 
Estimulantes

algumas dessas substâncias podem 
ser encontradas em, mas não limitado 
a, medicamentos usados para o trata-
mento como a anafilaxia, transtornos 
de déficit de atenção e hiperativi-
dade (TDAH), sintomas de resfriado e 
gripe. Estas substâncias são proibi-
das somente durante competições.

Ex: Estimulantes não-especifica-
dos, por exemplo a anfepramona, 
anfetamina, cocaína, femproporex e 
estimulantes especificados como a 
estricnina e sibutramine.

S7: 
Narcóticos

algumas dessas substâncias podem 
ser encontradas em, mas não limi-
tado a, medicamentos usados para o 
tratamento de dor, inclusive de le-
sões musculoesqueléticas.

Ex: buprenorfina, dextromoramida, 
diamorfina (heroína), fentanil e seus 
derivados, metadona, morfina, pen-
tazocina, petidina.

S8: 
Canabinóides

todos os canabinóides naturais e 
sintéticos são proibidos. Não es-
tudos que comprovem melhora do 
desempenho, porém o uso potencial-
mente perigoso à saúde dos atletas 
e contrário aos valores do esporte.

Ex: Canabis e produtos à base de ca-
nabis (haxixe, marijuana), tetrahi-
drocanabinóides (THC) naturais e 
sintéticos, canabinóides sintéticos 

que mimetizem os efeitos do THC.

S9: 
Glicocorticóides

algumas dessas substâncias podem 
ser encontradas em, mas não limitado 
a, medicamentos usados para o tra-
tamento de alergia, anafilaxia, asma, 
doença inflamatória intestinal. Estas 
substâncias são proibidas somente 
durante competições. São proibidos 
todos os glicocorticóides adminis-
trados por via sistêmica: oral, endo-
venosa, intramuscular e retal.

P1: 
Betabloqueadores

Proibidos–Algumas dessas substân-
cias podem ser encontradas em, mas 
não limitado a, medicamentos usados 
para o tratamento de insuficiência 
cardíaca, hipertensão. Estas subs-
tâncias são proibidas em esportes 
específicos, por exemplo, tiro com 
arco, golfe, automobilismo, entre 
outros.

Ex: atenolol, bisoprolol, carvedilol, 
esmolol, labetalol, metoprolol, nado-
lol, nebivolol, pindolol, propranolol, 
sotalol, timolol.

Vejamos agora, os 03 (três) grupos de 
métodos proibidos:

M1: 
Dopagem Sanguínea 

são proibidos a administração ou 
reintrodução no sistema circulató-
rio de qualquer quantidade de san-
gue autólogo, alogênico (homólogo) 
ou heterólogo; ou produtos conten-
do hemácias de qualquer origem; ou 
meios que melhorem artificialmente 
o consumo, transporte ou extração 
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de oxigênio.

M2: 
Manipulação química, física ou 
farmacológica da urina

são proibidos a adulteração ou ten-
tativa de adulteração da integridade 
das amostras colhidas no controle 
antidopagem; e injeções ou infusões 
endovenosas de mais de 100ml por 
período de 12 horas, exceto para os 
atletas comprovadamente submeti-
dos a internação hospitalar, proce-
dimentos cirúrgicos ou processos de 
investigação diagnóstica.

M3: 
Dopagem genética

são proibidos com o potencial de 
melhorar o rendimento esportivo 
a utilização de ácidos nucléicos ou 
análogos que possam alterar se-
quências genômicas e/ou alterar a 
expressão genética, por quaisquer 
mecanismos. Inclui-se, mas não se 
limita a tecnologias de edição, silen-
ciamento e transferência genética; 
e a utilização de células normais ou 
geneticamente modificadas.

SUBSTANCIAS DE ABUSO

De acordo com o artigo 4.2.3 do Có-
digo, as substâncias de abuso são 
identificadas como tais porque são 
frequentemente utilizadas de forma 
abusiva na sociedade fora do con-
texto do esporte. São designadas 
como substâncias de abuso: cocaína, 
diamorfina (heroína), metilenodio-
ximetanfetamina (MDMA/”ecstasy”), 
tetrahidrocanabinol (THC).

De acordo com o artigo 10.2 do Códi-

go Mundial as sanções quando a vio-
lação de regra antidopagem envolver 
uma substãncia de abuso são:

• Se o atleta puder demonstrar que 
qualquer ingestão ou uso ocorreu 
fora de competição e não era rela-
cionado ao desempenho esportivo, 
então o período de inelegibilidade 
será de três meses.

Além disso, o período de inelegibili-
dade calculado nos termos deste ar-
tigo poderá ser reduzido a um mês se 
o atleta ou outra pessoa concluir de 
forma satisfatória um programa de 
tratamento de substância de abuso, 
que for aprovado pela Organização 
Antidopagem responsável pela ges-
tão de resultados. O período de ine-
legibilidade definido neste artigo 
não está sujeito a qualquer redução 
com base no artigo 10.6.

• Se a ingestão, o uso ou a posse tiver 
ocorrido em competição, e o atleta 
puder demonstrar que o contexto 
da ingestão, do uso ou da posse não 
era relacionado ao desempenho 
esportivo, então a ingestão, o uso 
ou a posse não será considerado 
intencional para efeitos do Artigo 
10.2.1 e não servirá de fundamen-
to para agravantes nos termos do 
Artigo 10.4.

ATIVIDADE:

Após a explanação acima estamos 
cientes dos efeitos colaterais do 
uso de substâncias proibidas? Então, 
peça aos estudantes para completa-
rem o caça-palavras identificando 
os riscos associados com substân-
cias proibidas.
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NOTA 5 Respostas no Anexo 6 – 
página 094

ATIVIDADE: 

Por que os atletas fazem isso?

Agora que os estudantes conhecem 
dos efeitos colaterais do uso de 
algumas substâncias, pergunte-os 
se gostariam de usá-las. Pergun-
te o porquê dos atletas se arisca-
rem. O que eles acham que faz com 
que os atletas tomem esta decisão 
de ignorar os riscos e usar estas 
substâncias? Estudantes podem sim-
plesmente pedir para compartilhar 
seus pensamentos com a classe, divi-
da em grupos pequenos para discus-
são ou até mesmo escrever um texto 
curto com seus pensamentos.

TOMANDO DECISÕES

DISCUSSÃO:

Pergunte aos estudantes se eles 
acreditam que os atletas que fizeram 
isso, se doparam por decisão pró-
pria ou foram forçados por alguém 
que estava ao seu redor.

Pergunte aos estudantes se eles 
acreditam que existem consequên-
cias para dopagem além daquelas 
que afetam a saúde. Pergunte como 
a mídia e a sociedade trata ou fala a 
respeito dos atletas que testam po-
sitivo. Relembre do jogo de cartas da 
ABCD e pergunte qual foi a sensação 
de ser considerado um trapaceiro e 
ter sido banido do jogo.

Pergunte aos estudantes se acredi-
tam que quem se dopa está ciente das 
consequências sociais e de saúde. 
Pergunte o porquê eles pensam que 
os atletas ainda se arriscam. Res-
postas podem incluir:

Sucesso;

Fama;

Dinheiro;

Estatus;

Bolsas de estudo.

Pergunte aos estudantes por que eles 
acham que os atletas que não se do-
param tomaram esta decisão. Será 
que estes atletas limpos queriam ter 
sucesso, fama e riqueza menos do que 
aqueles que se dopam? Qual seria a 
diferença entre um atleta limpo e o 
atleta que se dopa? O que pode ser 
feito para assegurar que atletas jo-
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vens continuem a competir limpos?

NOTA 6 Em vez de conduzir estas 
atividades como um professor, 
em uma explanação aberta, você 
pode querer ter os estudantes 
respondendo estas questões em 
grupos pequenos e apresentar 
a eles as suas respostas para a 
classe para discussões futuras. 
Isto pode também ser um tópico 
para redação ou composição.

ATIVIDADE:

Pergunte aos estudantes se estão 
cientes disto ou não, se passaram 
pelo processo todas as vezes que pre-
cisaram tomar uma decisão. Se esta é 
uma decisão simples como o que tem 
para o almoço ou mais “significante”, 
o que estudar na universidade, você 
vai passar por um processo.

Explique para os alunos que ainda 
que este processo seja normalmente 
o mesmo, como eles chegam a tomar a 
decisão é diferente. Algumas vezes as 
decisões são físicas (fome, cansaço, 
sede), emocionais (medo, raiva, in-
certeza), sociais (solidão, vontade de 
ser incluso, vontade de se divertir), 
ou até mesmo baseado no financei-
ro (você precisa de dinheiro e então 
pega um emprego de meio-período). 
A decisão que é tomada é sempre 
baseada no tipo de pessoa que você 
é, seus valores, suas crenças e seu 
conhecimento.

Explique para os estudantes que 
quando estiverem enfrentando um 
problema que precisam resolver ou 
tomar uma decisão, a pessoa precisa:

• Definir o problema;

• Identificar o resultado desejado;

• Identificar as dificuldades e bar-
reiras;

• Identificar as opções e caminhos 
para alcançar o resultado e supe-
rar os obstáculos;

• Analisar as opções;

• Escolher uma opção;

• Justificar a decisão tomada;

• Identificar o plano de contigência; e

• Avaliar a decisão tomada.

ATIVIDADE:

Peça para os estudantes aplicarem 
este processo para tomada de deci-
sões, pequenas ou grandes, que eles 
tenham que fazer.

NOTA 7 Isto pode ser feito indivi-
dualmente (escrito), em peque-
nos grupos (oral e escrito) ou 
como uma atividade com o pro-
fessor liderando (oral). Peça aos 
alunos para considerarem se as 
decisões foram motivadas por 
necessidade física, emocional, 
social ou financeira.

Pergunte como eles acreditam que 
isto poderia ser aplicado a um atle-
ta que tem que tomar a decisão de se 
dopar ou não. Peçam para repetir o 
processo, assumindo o papel de um 
atleta.

RESUMO:
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Em um debate aberto, peça aos estu-
dantes que discutam o processo e o 
que motivou os atletas nas histórias 
de dopagem. Se eles reconheceram 
os sinais e em que ponto eles pensam 
que alguém poderia intervir?

ESTUDO DE CASOS

Os estudantes devem analisar os ca-
sos abaixo e listar as violações das 
regras antidopagem e quais os valo-
res do esporte foram infringidos. O 
estudo pode ser feito em grupos de 4 
a 5 estudantes. Depois peça-os para 
apresentarem as conclusões da aná-
lise para a turma.

CASO 1–ROB

Rob era como muitos meninos. Uma 
criança boa no geral, ele cresceu jo-
gando baseball, imitando os seus he-
róis favoritos no esporte e sonhando 
em fazer isso para uma grande liga.

Tão cedo, no ensino médio, Rob foi 
encorajado por alguns treinadores 
para adicionar suplementos e ou-
tros compostos para um programa de 
treinamento para desenvolvimento 
muscular. Na verdade, foi indicado a 
creatina para ganho de peso e pro-
teína em pó.

Ele era próspero, feliz e vencedor. 
Suas rebatidas, velocidade de cor-
rida, força de arremesso e habilida-
des defensivas eram consideradas 
excelentes. Todavia, ele foi dito que 
o único caminho para melhorar o seu 
jogo era ficar “maior”. Quando os su-
plementos e treinamentos não pro-
duziram o resultado desejado, Rob 

se voltou para os esteroides, que ele 
obteve por meio do seu treinador.

Rob começou a ganhar peso e massa 
muscular na parte superior do cor-
po, ele começou a perder cabelo, ti-
nha acne nas costas e ombros e seu 
humor ficou irracional, com o Rob 
caindo como presa à fúria incontro-
lável. Uma vez ele foi internado em um 
serviço de emergência psiquiátrica 
depois de agredir seu pai e por ame-
aça de suicídio.

CASO 2 – JOÃO

Aqueles que conheceram João o des-
crevem como um jovem rapaz que 
sorria com frequência, era popular 
com as meninas e tinha muitos ami-
gos. João começou a desenvolver acne 
nas suas costas e exibir sinais de 
agressividade e irritabilidade que 
eram frequentemente associados 
com o uso de esteroide. Ele entrava 
em fúria e então começava a chorar 
pedindo desculpas. Ele pegou cente-
nas de reais da conta do banco dos 
seus pais sem permissão. Ele batia no 
chão com os punhos com raiva. Uma 
vez ele perfurou a parede com a mão 
que ele arremessava.

João foi testado positivo por uso de 
drogas. Quando o teste veio limpo, ele 
falou para seus pais, “Eu disse que eu 
não tenho usado nada”. Os seus pais 
descobriram mais tarde que ele ti-
nha sido testado somente por drogas 
recreativas e não por esteroides.

CASO 3–EFRAIN

Com 19 anos, Efrain tinha crescido 
muito bem, respeitável jovem rapaz. 
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Ele era ferozmente comprometido 
com a sua família. Ele tinha o maior 
respeito por seus pais e tinha um co-
ração bom.

Efrain estava usando esteroides se-
cretamente para se preparar para 
uma temporada de futebol. Ele teve 
destaque como lateral no ensino mé-
dio e estava agora jogando no nível 
júnior da faculdade. Porém, ele deci-
diu que ele queria mudar para uma 
posição mais “gloriosa”, como ata-
cante. Qualquer fã de futebol vendo 
Efrain iria reconhecer a transfor-
mação física significante que teria 
ocorrido. Esta transformação era 
exatamente devido ao uso de este-
roide.

Efrain começou a ter episódios de 
paranoia e depressão profunda. Ele 
disse para seus pais que durante uma 
aula na faculdade ele sentiu que as 
pessoas estavam olhando para ele e 
gargalhando. As alterações de humor, 
fúrias, depressão, obsessão com sua 
aparência, rápida perda de peso e 
ganho muscular, tudo estava “fora 
do radar” porque seus pais estavam, 
infelizmente alheios ao que estava 
acontecendo.

CASO 4 – DIONNE

Ela só queria ter o abdômen de tan-
quinho. Portanto no verão de 2003, 
Dionne, uma menina líder de torcida 
do ensino médio de 17 anos, ginasta e 
vice-presidente da classe do ensino 
médio, tomou uma decisão que ela se 
arrependeria. Ela comprou esteroi-
des anabolizantes de um menino do 
time de futebol da escola.

“Ninguém fez cara feia” ela disse. 
“Foi mais fácil para adquirir do que 
provavelmente seria comprar uma 
cerveja”.

Mas depois de se injetar com o ana-
bolizante, em dias alternados por 
cinco semanas, ela despertou um 
sentimento suicida. Ela não tinha 
ideia dos efeitos psicológico e físi-
co que os esteroides teriam em sua 
mente ou no corpo. Em vez do abdômen 
tanquinho, Dionne ganhou 5 quilos de 
músculos. Ela comia tudo que via na 
frente. Isto não era o que ela queria!

Ela começou a brigar com seus pais 
e amigos. Ela estava infeliz e não ti-
nha certeza do que queria mais. Com 
a sua vida girando fora de controle e 
sem saber o que mais fazer ou para 
onde ir para buscar ajuda, Dionne 
tentou suicídio duas vezes.

NOTA 8 Os casos acima foram 
adaptados das histórias origi-
nais postados pelo website da 
Fundação Taylor Hooton (http://
www.taylorhooton.org).

FALANDO SOBRE 
SUPLEMENTOS

Neste tópico temos a honra de rece-
ber as contribuições do médico en-
docrinologista Ricardo Oliveira, que 
aborda de forma didática um tema 
o qual não podemos fechar os olhos 
para ele: o uso amplo, indiscriminado 
e, por vezes, inconsequente de suple-
mentos alimentares.

Membro da Sociedade Brasileira de 
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Endocrinologia e Metabologia (SBEM) 
e professor assistente da Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
dentre outros títulos, Ricardo Olivei-
ra traz importantes orientações e 
alertas, especialmente para a classe 
médica, no sentido que estes profis-
sionais devem se sentir corresponsá-
veis nas prescrições aos atletas.

O autor sustenta o argumento com 
o princípio jurídico constante no 
Código Brasileiro Antidopagem da 
responsabilidade estrita do atleta, 
portanto, uma responsabilidade ob-
jetiva que se sobrepõe a eventuais 
alegações de dolo, o que reforça a 
necessidade de o desportista man-
ter uma conduta revestida de má-
xima cautela, zelo e cuidado para 
tomar a decisão mais prudente e 
consciente.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES E 
ATLETAS DE ALTA PERFORMANCE

O uso dos chamados suplementos ali-
mentares é cada vez mais comum en-
tre atletas amadores e de elite. Neste 
último grupo, onde segundos ou até 
mesmo milésimos de segundos podem 
fazer a diferença entre a glória e o 
fracasso, a busca de possíveis estra-
tégias que possam promover melhora 
de desempenho é objeto de desejo da 
maioria dos atletas.

São considerados suplementos er-
gogênicos aqueles que permitem 
uma melhora de performance e, por 
conseguinte, melhora do desempenho 
final por parte do atleta que os usa.

A opção em se utilizar esses recur-
sos envolve uma análise criteriosa 

por parte do atleta e sua equipe, em 
especial devido ao fato de que, se 
por um lado a melhora de perfor-
mance nem de longe chega a ser ro-
busta, por outro, o risco de se violar 
regras antidopagem e incorrer num 
resultado analítico adverso não é 
desprezível.

Em 2018, o Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), com o suporte dos in-
tegrantes da sua Câmara Técnica de 
Medicina do Esporte, elaborou o guia 
“Medicamentos e Suplementos nos 
Exercícios e Esportes” para trazer 
luz a esta área e facilitar o entendi-
mento dos atletas, equipe técnica e, 
em especial, médicos que lidam com 
atletas de alta performance.

O guia traz de uma forma clara e 
didática, informações relevantes e 
orientações adequadas sobre os ris-
cos e limites a serem respeitados. Os 
suplementos alimentares, de acordo 
com o grau de evidências científicas 
disponíveis até o momento, podem 
ser divididos em três grupos:

(a) Forte evidência de efeito no de-
sempenho;

(b) Evidência moderada ou emergente;

(c) Falta de evidências, alto risco 
de contaminação e/ou proibido pela 
Agência Mundial Antidopagem (AMA-
-WADA).

A imagem a seguir faz um resumo de 
duas importantes publicações, sendo 
uma delas do International Olympic 
Comittee (IOC), que levam em conta 
os níveis de evidência de melhora de 
performance de acordo com o tipo 
de modalidade, assim como o risco 
do uso de cada um dos suplementos.
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O capítulo 6 do referido documento 
aborda especificamente o uso de suple-
mentos alimentares e produtos natu-
rais na prática desportiva e no tópico

6.3 é abordado um tema de extrema re-
levância que é a “Contaminação de su-
plementos por substâncias dopantes”.

Neste cenário, as comunidades mé-
dica e esportiva têm à disposição 
trabalhos de comprovado reconhe-
cimento científico que mostram um 

significativo número de suplementos 
contaminados, seja de forma dolosa 
ou negligente. A seguir, as substân-
cias mais comumente encontradas:

•  S1 – Agentes anabolizantes;
•  S5 – Diuréticos e agentes masca-

rantes;
•  S6 – Estimulantes.

A figura a seguir exemplifica de 
modo prático uma possibilidade de 
contaminação:
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A seguir, as cinco estratégias lis-
tadas pelo documento em questão 
para prevenir o uso de suplementos 
contaminados:

“Quando for inevitável aderir a um 
programa de suplementação, reco-
menda-se observar rigorosamente 
os seguintes passos:

1. Adquirir o produto em loja física, 
com CNPJ (de preferência), de boa 
reputação, idônea e que ofereça nota 
fiscal.

2. Exigir que a nota fiscal tenha o nú-
mero do lote do fabricante, referente 
ao produto adquirido.

3. Exigir que todos os produtos venham 
do mesmo lote.

4.Guardar a nota fiscal e o frasco fe-
chado/lacrado em local seguro, com a 
amostra do lote anotada no documento 
fiscal.

5. No caso de resultado analítico ad-
verso, avisar o setor de gestão de re-
sultados da organização antidopagem 
do atleta sobre o uso de suplementos e 
apresentar todo o material guardado 
com a respectiva documentação”.

Por fim, em dezembro de 2018, a An-
visa aprovou novos marcos regulató-
rios sanitários e de comercialização 
de suplementos alimentares no Brasil.

A Resolução da Diretoria Colegia-
da (RDC n0 243/2018) irá contribuir 
para o acesso dos consumidores a 
suplementos alimentares seguros e 
de qualidade e ajudará a reduzir a 
assimetria de informações existen-
tes nesse mercado, principalmente 
no tocante à disseminação de alega-

ções sem comprovação científica.

Foram estabelecidas novas regras 
e requisitos sanitários gerais des-
tes produtos, incluindo regras de 
composição, qualidade, segurança 
e rotulagem.

Além disso, a Anvisa também publicou 
a Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC N0 239/2018) que trará a lista de 
ingredientes permitidos e alegações 
autorizadas. Essa RDC, que será atu-
alizada periodicamente, ainda es-
tabelece limites mínimos e máximos 
para cada substância, de acordo com 
o grupo populacional, como crianças, 
gestantes e lactantes.

Junto a essas normas, a Agência tam-
bém publicou a RDC N0 241/2018 sobre 
estudos necessários para comprovar 
a segurança e a eficácia dos probi-
óticos (micro-organismo vivo que, 
quando administrado em quantida-
des adequadas, confere um benefício 
à saúde do indivíduo).

As empresas terão cinco anos para 
adequarem os produtos que já estão 
no mercado à nova norma.

unidade 4 >>>
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Atletas competindo em nível nacional 
ou internacional podem ser selecio-
nados para controle de dopagem. O 
termo controle de dopagem se re-
fere ao processo que os atletas são 
solicitados a fornecer uma amostra 
de urina e/ou sangue para assegurar 
que eles não estão usando substân-
cias proibidas. Testes para atletas 
ou controle de dopagem são condu-
zidos da mesma maneira em todo 
o mundo e devem seguir a linha de 
procedimentos do Código Mundial 
Antidopagem e o Padrão Internacio-
nal para Testes e Investigações (PITI).

Conforme o Código, organizações an-
tidopagem devem planejar e imple-
mentar um número efetivo de testes 
em competição e fora de competição. 
Como parte do plano, organizações 

antidopagem criam um grupo alvo de 
teste que são atletas selecionados 
para serem periodicamente testa-
dos. Isto é referido como um Grupo 
Alvo de Testes (GAT).

Os atletas podem ser testados a qual-
quer hora, em qualquer lugar, por 
pessoas especialmente treinadas e 
certificadas em controle de dopagem.

Eles não são avisados quando ou onde 
serão testados, mas eles devem dar 
informações para a organização anti-
dopagem sobre a sua agenda. Isto inclui 
quando estarão treinando, competindo, 
estudando, trabalhando e viajando.

Uma organização antidopagem pode 
decidir coletar amostras na com-
petição ou evento. Isto é chamado de 
teste em competição. Para os testes 

UNIDADE 4 
O CONTROLE DE DOPAGEM
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em competição, organizações anti-
dopagem, no caso do Brasil, a ABCD, 
irá definir critérios de como sele-
cionar atletas para controle anti-
dopagem, por exemplo, isto poderia 
ser feito aleatoriamente, baseado na 
posição final ou atletas que compõem 
o GAT–Grupo Alvo de Teste.

Uma organização antidopagem pode 
também decidir coletar amostras 
fora de competição. Para testes 
fora de competição a equipe anti-
dopagem poderia coletar amostras 
do atleta no lugar de treinamento ou 
até mesmo na sua casa. A organiza-
ção antidopagem irá dizer a equipe 
de controle de antidopagem quem 
deverá ser testado.

PROCESSO DE CONTROLE 
DE DOPAGEM

Existe vários passos no processo de 
controle de dopagem. Amostras são 
coletadas da mesma maneira em to-
dos os países e em todos os esportes, 
de forma harmônica e padronizada 
conforme os Padrões Internacionais. 
Veja as etapas da sessão de coleta:

1. Preparo da sessão – é a preparação 
para a sessão de coleta de amostra 
de maneira a assegurar que a esta 
possa ser realizada de maneira 
eficiente e eficaz, inclusive com 
recursos suficientes, por exemplo, 
recursos humanos e materiais.

2. Notificação e escolta do atleta–a 
equipe de agentes de controle de 
dopagem notificará o atleta que 
foi selecionado para teste. Neste 
momento, os atletas são informa-

dos dos seus direitos e deveres, 
incluindo o direito de ter um re-
presentante presente durante o 
processo e, se for o caso, também 
um intérprete. É solicitado ao 
atleta assinar o formulário con-
firmando que foi notificado e se-
lecionado para o controle. O atleta 
será acompanhado por um agente 
da equipe de controle de dopagem 
da hora que foi notificado até o 
término do procedimento.

3. Apresentação à estação de con-
trole, se em competição–assim 
que possível, após o atleta ser 
selecionado e notificado, deve se 
dirigir para a estação, ou a área 
onde a amostra será processada. 
Se um atleta demorar a ir para a 
estação de controle de dopagem, 
por causa de uma conferência de 
imprensa, cerimônia de medalha 
ou para continuar competindo 
ou treinando, deverá ser acom-
panhado por um agente (escolta) 
da equipe de controle de dopa-
gem. Qualquer justificativa para 
atraso a se apresentar na estação 
deve ser analisado e autorizado 
pelo oficial líder da missão.

4. Procedimento de coleta–quando 
um atleta está pronto para forne-
cer uma amostra de urina, alguém 
da equipe do controle de dopa-
gem, do mesmo sexo que o atleta, 
irá acompanha-lo para uma área 
reservada (banheiro). O atleta 
fornecerá a amostra de urina com 
visão total por parte do membro 
da equipe do controle de dopagem. 
Isto ajudará prevenir a possibili-
dade de fraude.
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5. Pós-coleta–quando o atleta retor-
na da área reservada (banheiro) 
com a amostra, a ele é solicitado 
que divida a amostra entre dois 
frascos e, em seguida, lacrar. A 
divisão de amostras é denomina-
da para os atletas como amostra 
A e amostra B. Quando lacradas, 
as amostras são enviadas para o 
laboratório, a amostra A é anali-
sada e a amostra B é guardada em 
um freezer caso seja necessária 
para confirmar os resultados da 
análise da amostra A.

6. Documentação–um formulário é 
preenchido durante o processo 
do controle de dopagem. Este for-
mulário fornece informações para 
organização antidopagem, como o 
endereço do atleta e qualquer me-
dicação que o atleta tenha usado 
recentemente. Um número é desig-
nado para a amostra o qual também 
é escrito no formulário. Uma cópia 
deste formulário vai para o labo-
ratório com a amostra. A cópia do 
formulário do laboratório não irá 
conter nenhuma informação que 
possa identificar o atleta. Somen-
te o código numérico é incluído. 
Antes de assinar o formulário, o 
atleta deve revisar o formulário 
para assegurar que todas as infor-
mações estão corretas, podendo 
escrever no formulário qualquer 
comentário ou preocupação que 
tenha sobre o processo.

7. Transporte – as amostras são 
armazenadas para o envio pelos 
correios, possibilitando a segu-
rança de ser monitorada, ou são 
entregues diretamente pelo ofi-
cial custodiante no seu destino. As 

amostras são envidas para um la-
boratório credenciado pela AMA. 
O laboratório irá inspecionar as 
amostras na sua chegada para 
assegurar que não tem evidência 
de manipulação. O laboratório irá 
analisar a amostra A, baseado na 
lista de substâncias proibidas. O 
laboratório irá relatar os resul-
tados da análise da amostra para 
a organização antidopagem.

ATIVIDADE:

Peça aos estudantes para responde-
rem as perguntas abaixo, levando em 
conta o conhecimento adquirido nas 
unidades anteriormente abordadas.

1) Por que é importante que todos 
os países e todos os esportes si-
gam as mesmas regras?

2) Por que você acha importante 
que os atletas sejam testados em 
competição e fora de competição?

3) Você acha justo que os atletas 
sejam testados a qualquer momen-
to e em qualquer lugar? Por quê?

4) Você acha justo que os atletas 
tenham que informar para a or-
ganização antidopagem onde eles 
estão e quando? Por quê?

5) Você acha justo que alguém tes-
temunhe o atleta fornecendo a 
amostra? Por quê?

A respostas estão no Anexo 7 – página 
095, nem todas as respostas serão 
encontradas no texto do processo 
do controle de dopagem. Estes estão 
inclusos para encorajar os estudan-
tes a pensar criticamente sobre o 
porquê as regras são impostas.
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PROCESSO PÓS-COLETA 
– RESULTADO ANALÍTICO 
ADVERSO

Passamos a detalhar os possíveis 
passos que ocorrem entre a coleta 
da amostra do atleta e um resultado 
declarado positivo.

Uma vez que o atleta fornece uma 
amostra e esta é selada no recipiente 
apropriado para envio pelo Correios 
para o laboratório analisar, somente 
os laboratórios que tenham recebi-
do certificado ou aprovação oficial 
da Agência Mundial de Antidopagem 
(AMA) podem analisar amostras de 
controle de dopagem. Estes labora-
tórios devem seguir normas padro-
nizadas da AMA.

Depois de analisar a amostra, o labo-
ratório enviará os resultados para 
a organização que solicitou o teste. 
Se o laboratório descobrir um re-
sultado analítico adverso, um teste 
potencialmente positivo, os resulta-
dos serão enviados para organização 
antidopagem que autorizou o teste, 
para a federação internacional res-
ponsável pelo esporte que o atleta 
compete e para a AMA.

AUTORIZAÇÃO PARA  
USO TERAPÊUTICO (AUT)

Quando o laboratório relata um re-
sultado analítico adverso, a Orga-
nização Nacional Antidopagem irá 
revisar os resultados e verificar 
se o atleta recebeu permissão para 
usar a substância que o laboratório 
encontrou no resultado do atleta.

Atletas, como s demais pessoas, po-
dem ter uma doença ou condição que 
requer o uso de uma medicação em 
particular. Se a medicação que um 
atleta tenha que tomar fizer parte 
da lista de substâncias proibidas, 
poderá receber permissão para to-
mar a medicação, chamada de Auto-
rização para Uso Terapêutico (AUT). 
Entretanto, um atleta tem que provar, 
com evidências médicas que esta me-
dicação é necessária. Aos atletas não 
são permitidos tomar medicações 
até que a AUT esteja aprovada.

Se for confirmado que o atleta tem 
uma AUT para substâncias proibi-
das encontrada na amostra, nenhu-
ma ação adicional será feita. Não é 
considerado teste positivo e o atleta 
não é punido.

Se for confirmado que o atleta não 
tem uma AUT para substâncias en-
contradas na amostra, o atleta será 
notificado que a sua amostra voltou 
com o resultado positivo por subs-
tância proibida.

DIREITOS DO ATLETA

Uma vez que o atleta foi informado ou 
seu representante tem o direito de 
ter a amostra B analisada. O atleta 
tem o direito de estar presente quan-
do a amostra B é aberta. Quando qual-
quer amostra é coletada, é dividida 
em amostras A e B para assegurar que 
os resultados não foram consequên-
cia de um erro no processo do labo-
ratório. A amostra B deve ter o mesmo 
resultado da amostra A. O atleta tem 
o direito de apresentar evidência na 
audiência. Mesmo se o resultado po-
sitivo do teste for confirmado depois 
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da audiência e a sanção for imposta, 
o atleta pode apelar da sanção.

SANÇÕES

A sanção ou consequência de um teste 
positivo depende do tipo de violação, 
as circunstâncias do caso, qual subs-
tância que o atleta fez uso, e se esta foi 
a primeira vez ou a violação é um caso 
reincidente. Quaisquer resultados, 
medalhas, pontos e/ou prêmios ganhos 
durante a competição em que o atleta 
testou positivo poderão ser perdidos.

NOTA 1: Veja as possíveis san-
ções no Anexo 8, página 096

RESUMO:  
ESTÁGIOS DO PROCESSO PÓS-COLETAS

• Laboratórios detectam substân-
cias proibidas ou métodos em uma 
amostra de um atleta.

• A AMA, uma Federação Internacio-
nal ou Organização Nacional Anti-
dopagem é informada do resultado.

• A Federação Internacional ou Or-
ganização Nacional Antidopagem 
conduz uma revisão inicial para 
checar se o atleta tem uma auto-
rização para uso terapêutico (AUT) 
para a substância.

• Se o atleta tiver uma AUT válida, 
nenhuma ação mais será feita. Se 
os atletas não tiverem uma AUT 
válida, o atleta é notificado que a 
substância proibida ou método foi 
encontrado na sua amostra.

• O atleta pode requerer a análise da 
amostra B.

• Se a amostra B não confirmar o que 
foi encontrado na amostra A, não 
tem mais nenhuma ação. Se a amos-
tra B confirmar o encontrado na 
amostra A, o atleta tem o direito a 
uma audiência para apelar qualquer 
sanção que tenha sido imposta.

• A sanção é imposta baseada na 
substância encontrada, circuns-
tâncias e se foi a primeira vez que 
teve delito.

ATIVIDADE:

Para cada caso abaixo qual a sanção 
deverá ser aplicada?

Considerando:

1) Qual regra antidopagem o atleta 
violou?

2) Qual sanção deve ser imposta ao 
atleta?

• Christie é uma tenista de nível in-
ternacional. Ela recentemente foi 
classificada em terceiro lugar em 
um torneio, o qual ajudou a subir 
no ranking dando-lhe o prêmio em 
dinheiro. Dez anos depois, Christie 
recebeu uma carta da sua federa-
ção do esporte aconselhando que 
aquela amostra coletada durante 
o torneio tinha nandrolona (um es-
teroide anabólico). Christie pediu 
para ter a amostra B analisada, 
que também voltou como positiva 
para substância nandrolona.

• Como corredor com barreiras co-
nhecido mundialmente, é solicitado 
pela Federação Internacional que 
informe quando e em que lugar está 
treinando, competindo, morando e 
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trabalhando. Como todos os atletas 
competindo neste nível, ele tem que 
submeter informações de localiza-
ção regularmente e ter certeza que 
está atualizada. Jonathan não gosta 
de fazer este tipo de trabalho bu-
rocrático, ele simplesmente quer 
ser um atleta! A Federação Interna-
cional o advertiu sobre estar dei-
xando de informar sua localização 
por duas vezes. Finalmente, ele não 
estava na pista quando conforme 
indicado em sua localização.

• Suzie foi uma boa jogadora de bas-
quete na faculdade. Ela teve bolsa 
de estudos para frequentar uma 
boa escola, mas tudo o que ela fez 

acabou perdendo quando foi pega 
roubando esteroides para um co-
lega de time. Ela perdeu a bolsa de 
estudos e foi banida de competir 
por quatro anos. Quinze anos mais 
tarde, Suzie deu uma virada em 
sua vida e agora era treinadora de 
basquetebol. Ela estava finalmente 
limpando seu nome. Isto é, até que 
um dos seus jogadores foi testado 
positivo por hormônio do cresci-
mento humano e foi revelado que 
foi a Suzie que o forneceu.

NOTA 2: Respostas no Anexo 9 – 
página 098

CARTA ABERTA PARA AQUELES QUE PROMOVEM 
DOPAGEM MÉDICA SUPERVISIONADA

POR DR ALAIN GARNIER
MÉDICO DIRETOR, AGÊNCIA MUNDIAL DE ANTIDOPAGEM

Lausanne, Suíça, 11 de Agosto de 2006.

Seguindo recentes declarações de certos médicos que consideram a 
dopagem necessária e até saudável para atletas, é tempo de reafirmar 
mais uma vez e sem equívocos, alguns princípios básicos na prática 
médica e deontológica11.

Se alguém está considerando, em seu papel como médico do esporte, que 
o esporte de elite não é saudável, isso significa que este tipo de práti-
ca não é bem adaptado à fisiologia humana. Se isto é verdade, então é 
difícil justificar o apoio e envolvimento dos médicos no esporte. Afinal, 
os médicos têm a obrigação de proteger a saúde dos atletas.

11 Deontologia é uma filosofia que faz parte da filosofia moral contemporânea, que significa 
ciência do dever e da obrigação. A deontologia é um tratado dos deveres e da moral. É uma teoria 
sobre as escolhas dos indivíduos, o que é moralmente necessário e serve para nortear o que 
realmente deve ser feito.
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Se uma situação particular nos esportes não é compatível com a fisio-
logia humana e talvez seja prejudicial para a saúde do atleta, alguém 
tem de fato somente duas opções: mudar o esporte ou as regras que 
governam aquele esporte, para fazê-lo mais competitivo com a condição 
humana, ou para adaptar os atletas ao esporte. O precedente é a ação, 
que tem o suporte daliteratura científica em fisiologia, saúde pública e 
medicina ocupacional. O último, lamentavelmente escolhido por certos 
médicos, leva alguns a justificarem a dopagem como “indispensável”.

Mudar o esporte ou mudar os humanos? Essa é a questão. Dada a imi-
nência da terapia genética, não devemos nos atrasar em abordar esta 
questão de uma vez por todas.

Sempre, sem exceção, um médico deve seguir os princípios da prática 
médica e defender a saúde do atleta, independentemente do nível de 
competição ou possíveis consequências econômicas. Por outro lado, 
organizações esportivas deveriam sempre assegurar o direito dos 
médicos, garantindo independência de suas decisões e os protegendo 
do conflito de interesses. Quando confrontado com uma situação que 
impõe uma ameaça para saúde do atleta, o médico não deve aceitar esta 
situação, nem agir para torná-la suportável. Não seguir esses prin-
cípios básicos de ética médica levará a consequências muito graves. 
Deve um médico ser confrontado com tortura propor suporte médico 
para fazer isso menos prejudicial para o indivíduo? Certamente não, 
mas aqueles que propõem a supervisão médica para dopagem seguem 
exatamente a mesma lógica distorcida.

Some-se às razões éticas apresentadas acima, muitos outros argumen-
tos médicos se opõem à aceitação da dopagem com supervisão médica.

Independentemente se substâncias ou métodos proibidos são uti-
lizados com o propósito de dopagem, tem o poder de, efetivamente, 
melhorar o desempenho, não existem evidências científicas que esta 
prática é saudável, particularmente em médio e longo prazo. Depen-
dendo da natureza da substância usada para dopagem, o atleta pode 
estar apto para competir por um longo tempo, executar mais rápido, 
tolerar trabalhos mais longos e pesados, ou uma melhor resistência 
à dor, mas esses estão certamente longe de ser benéfico para saúde.

Para ilustrar este ponto, alguém deve considerar a questão frequen-
temente perguntada pelos médicos: em caso de machucado ou febre, 
qual seria a atitude lmédica legítima? Práticas médicas em geral, a 
resposta seria clara. Por que seria diferente em qualquer esporte? 
Pode alguém imaginar um médico prescrevendo anfetaminas para um 
motorista de caminhões por estar muito cansado para dirigir?



EDUCAÇÃO ANTIDOPAGEM
APOSTILA PEDAGÓGICA 067ABCD

Até mesmo o uso da droga mais comum está associado com riscos e 
potenciais efeitos colaterais. Dado este fato farmacêutico, qualquer 
médico deve entender a razão risco/benefício antes de qualquer pres-
crição. Promover dopagem para todos os atletas contradiz o princípio 
básico da medicina. Quem argumentar que dopagem supervisionada 
por medico é mais segura porque o médico que está no comando não 
entende sobre o assunto totalmente.

Não existem dados confiáveis indicando que substâncias proibidas são 
menos perigosas quando prescritas por um médico. Todos os dias, em 
hospitais e clínicas pelo mundo, pacientes experimentam os efeitos 
colaterais das substâncias proibidas, mesmo que severamente moni-
torados por médicos altamente experientes.

Na prática da medicina o uso de substâncias proibidas é muito res-
trito, codificado com indicações e contraindicações. Não existem 
evidências de que competir em esportes ou exercícios exaustivos são 
indicações para o uso de EPO ou transfusão de sangue. Aceitar o uso 
(ou uso indevido) de agentes farmacológicos é equivalente a definir 
a medicina esportiva como uma prática da medicina experimental em 
atletas e para usar atletas como objeto de pesquisa, sem o seu con-
sentimento, portanto, negando as regras desta suposta “medicina”.

Contrário ao que os médicos que defendem dopagem fingem, aceitando a 
ideia de que a dopagem com supervisão médica leva imediatamente e ir-
remediavelmente a generalização de dopagem e uma exclusão de todos os 
atletas limpos que se opõem a utilizar drogas desnecessárias e querem 
defender o Espírito Esportivo. Encorajar dopagem talvez seja benéfico 
para seus fornecedores, mas não para o esporte e a saúde do atleta.

Fingir que permitir dopagem seria induzir um jogo igualitário não é 
somente absurdo, mas é moralmente errado e irresponsável. Aceitar 
dopagem seria permitir o uso de recursos econômicos e conhecimentos 
científicos para decidir uma competição, e somente aqueles com acesso 
àqueles recursos e conhecimentos ganhariam. Pode alguém imaginar 
uma desigualdade maior no mundo do que conhecimento científico e 
disponibilidade de medicamentos? Certamente não. Isto significaria 
o fim do mérito dos atletas. Isso significaria que o prêmio e medalhas 
não seriam concedidos para os atletas, mas para companhias farma-
cêuticas e times de pesquisa.

aprofundando os 
conhecimentos >>>
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CONHEÇA OS PADRÕES 
INTERNACIONAIS

O Código Mundial Antidopagem e o 
Programa Mundial Antidopagem tem 
como principais objetivos:

• Proteger o direito fundamental 
dos atletas de participarem de 
competições esportivas livre de 
dopagem e assim, promover a saú-
de, justiça e igualdade entre os 
atletas do mundo todo; e

• Garantir programas de antidopa-
gem harmonizados, coordenados 
e eficazes nacional e internacio-
nalmente no que diz respeito à 
educação, detecção, dissuasão e 
prevenção de dopagem.

E para garantir o mais alto nível de 
harmonização e as melhores prá-
ticas em programas antidopagem 
internacionais e nacionais o Pro-
grama Mundial Antidopagem englo-
ba os seguintes princípios: o Código; 
Padrões Internacionais; Documentos 
Técnicos; e Modelos de Melhores Prá-
ticas e Diretrizes.

Código: é o documento fundamental e 
universal que serve de base ao Pro-
grama Mundial Antidopagem.

Padrões Internacionais: visam a har-
monização entre as Organizações 
Antidopagem responsáveis pelas 
partes técnicas e operacionais dos 
programas antidopagem.

Documentos Técnicos: são relativos 

APROFUNDANDO  
OS CONHECIMENTOS
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às exigências específicas para a 
implementação de um Padrão Inter-
nacional que são aprovados e publi-
cados periodicamente pelo Comitê 
Executivo da AMA.

Modelos de Melhores Práticas e Dire-
trizes: são desenvolvidos para ofe-
recer soluções em diferentes áreas 
da antidopagem, apresentando mo-
delos de documentos.

Padrão Internacional de Educação: 
é obrigatório e desenvolvido como 
parte do Programa Mundial Antido-
pagem. O objetivo geral do Padrão In-
ternacional para Educação é apoiar 
a preservação do espírito espor-
tivo, conforme descrito no Código, 
e ajudar a promover um ambiente 
esportivo limpo. Reconhece-se que 
a grande maioria dos atletas dese-
ja competir de maneira limpa, não 
tem intenção de usar substâncias ou 
Métodos Proibidos e tem direito a 
igualdade de condições.

A Educação, como uma estratégia de 
prevenção destacada no Código, bus-
ca promover comportamentos alinha-
dos aos valores do esporte limpo e 
ajudar a impedir que atletas e outras 

pessoas se envolvam em dopagem. Um 
princípio fundamental do Padrão In-
ternacional para Educação é que a 
primeira experiência de um atleta 
em relação à questão da antidopagem 
deve ocorrer por meio da Educação e 
não do Controle de Dopagem.

O Padrão Internacional para Educa-
ção possui três (3) objetivos princi-
pais em apoio a esse propósito.

O primeiro objetivo é estabelecer 
padrões obrigatórios que apoiem 
os Signatários no planejamento, im-
plementação, monitoramento e ava-
liação de eficácia dos Programas 
Educacionais, conforme estipulado 
no Artigo 18 do Código. O Código, o 
Padrão Internacional para Educa-
ção e as Diretrizes para a Educação 
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serão alinhados de tal forma que o 
Código delineará a estrutura para 
a Educação, o Padrão Internacional 
para a Educação estabelecerá os 
princípios e os padrões mínimos que 
os Programas Educacionais devem 
conter, enquanto que as Diretrizes 
para a Educação ajudarão os Signa-
tários a desenvolver e melhorar seu 
Programa Educacional.

O segundo objetivo do Padrão Inter-
nacional para Educação é fornecer:

a) Definições de terminologia no 
campo da Educação;

b) Clareza das funções e responsa-
bilidades de todos os Signatários 
responsáveis pelo planejamento, im-
plementação, monitoramento e ava-
liação dos Programas Educacionais.

O terceiro objetivo do Padrão Inter-
nacional para Educação é ajudar os 
Signatários a maximizar o uso de 
seus recursos:

a) Exigir que os Signatários esta-
beleçam um Grupo Educacional que 
inclua, no mínimo, um Grupo Regis-
trado de Teste e Atletas retornando 
de uma sanção.

b) Incentivar Signatários a coope-
rarem uns com os outros e coorde-
narem suas atividades Educacionais 
para minimizar duplicação.

c) Incentivar Signatários a conside-
rarem os benefícios de educar uma 
população mais ampla por meio de 
programas Educacionais Baseado 
em Valores para instilar o espírito 
do esporte e promover um ambiente 
esportivo limpo.

d) Incentivar os Signatários a envol-

ver e alavancar os recursos e a expe-
riência de outras pessoas, incluindo 
governos, pesquisadores e institui-
ções educacionais.

Lista Proibida: é um Padrão Inter-
nacional obrigatório que é parte do 
Programa Mundial Antidopagem. A 
Lista é atualizada ao menos uma vez 
anualmente após um extenso proces-
so de consulta mediado pela AMA. A 
Lista é válida a partir de 01 de janei-
ro de cada ano que foi atualizada. O 
texto oficial da Lista Proibida será 
mantido pela AMA e publicado em in-
glês e francês. Em caso de conflito 
entre as versões inglesa e francesa, 
prevalece a versão inglesa. Abaixo 
estão alguns termos usados nesta 
Lista de Substâncias Proibidas e 
Métodos Proibidos.

Proibido Em Competição

Sujeito a período diferente apro-
vado pela AMA para um determinado 
esporte, o período Em Competição, 
via de regra, começa pouco antes da 
meia noite (às 23:59) do dia anterior 
a uma competição na qual o atleta 
está programado para participar 
e vai até o final da competição e do 
processo de coleta de Amostras.

Proibido a qualquer tempo

Isso significa que a substância ou 
método é proibido Em Competição e 
Fora de Competição, conforme defi-
nido no Código Mundial Antidopagem.

Especificado e Não Especificado

De acordo com o Artigo 4.2.2 do Có-
digo Mundial Antidopagem, “para 
fins de aplicação do Artigo 10, to-
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das as Substâncias Proibidas serão 
Substâncias Especificadas, exceto 
conforme identificado na Lista Proi-
bida. Nenhum Método Proibido será 
um Método Especificado, a menos 
que seja especificamente identifi-
cado como um Método Especificado 
na Lista Proibida”. De acordo com o 
comentário do artigo, “as substân-
cias e métodos especificados iden-
tificados no Artigo 4.2.2 não devem 
de forma alguma ser considerados 
menos importantes ou menos perigo-
sos do que outras substâncias ou mé-
todos de dopagem. Em vez disso, são 
simplesmente substâncias e métodos 
que são mais prováveis de terem sido 
consumidos ou usados por um atle-
ta para uma finalidade diferente da 
melhoria do desempenho esportivo.”

Substâncias de Abuso

De acordo com o Artigo 4.2.3 do Có-
digo, as Substâncias de Abuso são 
substâncias que são identificadas 
como tais porque são frequente-
mente utilizadas de forma abusi-
va na sociedade fora do contexto 
do esporte. São designadas como 
substâncias de abuso: cocaína, dia-
morfina (heroína), metilenodioxi-
metanfetamina (MDMA/”ecstasy”), 
tetrahidrocanabinol (THC).

Padrão Internacional de Testes e In-
vestigações: O objetivo primordial 
do Padrão Internacional para Testes 
e Investigações é planejar visando à 
realização de testes inteligentes e 
eficazes, não só Em Competição como 
também Fora de Competição, e para 
manter a integridade e identidade 
das amostras colhidas desde o mo-
mento em que o atleta é notificado 

sobre o teste, até que as amostras 
sejam entregues ao laboratório para 
a análise. Para isso, o Padrão Inter-
nacional para Testes e Investigações 
(incluindo seus Anexos) estabelece 
padrões obrigatórios para o plane-
jamento de distribuição de testes 
(incluindo coleta e uso de dados de 
localização do atleta), notificação 
dos atletas, preparo e condução da 
coleta de amostras colhidas, admi-
nistração de segurança/pós-tes-
te das amostras e documentação, e 
transporte de amostras aos labora-
tórios para análise.

O segundo objetivo do Padrão Inter-
nacional para Testes e Investigações 
é estabelecer padrões obrigatórios 
para uma coleta eficiente e eficaz, 
avaliação e uso de informação de 
inteligência antidopagem, bem como 
para que as investigações sejam efi-
ciente e eficazmente conduzidas de 
modo a revelar possíveis violações 
de regras antidopagem.

O Padrão Internacional para Testes e 
Investigações terá respaldo nos Do-
cumentos Técnicos, produzidos pela 
AMA, para fornecer minuciosos de-
talhes para auxiliar as Organizações 
Antidopagem a cumprir as funções 
atribuídas pelo Programa Antidopa-
gem Mundial. Os Documentos Técnicos 
são obrigatórios. Os processos de 
Gestão de Resultados, anteriormen-
te contidos no Padrão Internacional 
para Testes e Investigações, estão 
agora refletidos no Padrão Interna-
cional para Gestão de Resultados.

Padrão Internacional para Labora-
tórios: estabelece os requisitos a 
serem seguidos pelos laboratórios 
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credenciados e aprovados pela AMA 
para o Passaporte Biológico do Atle-
ta (ABP, sigla em inglês) que desejam 
demonstrar que são tecnicamente 
competentes, operam dentro de um 
sistema de gestão eficaz, e são ca-
pazes de produzir resultados válidos 
forense. O Padrão para Laboratórios 
inclui requisitos para obter e man-
ter o credenciamento de laborató-
rios pela AMA .

Autorização de Uso Terapêutico: A fi-
nalidade deste padrão é estabelecer 
(a) as condições que precisam ser 
satisfeitas para que uma Autoriza-
ção de Uso Terapêutico (ou AUT) seja 
concedida, permitindo a presença 
de uma substância proibida numa 
amostra de atleta ou o uso ou tenta-
tiva de uso, posse e/ou administra-
ção ou tentativa de administração de 
uma substância proibida ou método 
proibido pelo atleta por razões Te-
rapêuticas; (b) as responsabilidades 
impostas às Organizações Antidopa-
gem para tomar e comunicar deci-
sões de AUTs; (c) o processo para um 
atleta solicitar uma AUT; (d) o pro-
cesso para um atleta conseguir que 
uma AUT concedida por uma Organi-
zação Antidopagem seja reconhecida 
por outra Organização Antidopagem; 
(e) o processo para a AMA rever as 
decisões de AUT; e (f) as cláusulas 
de estrita confidencialidade que se 
aplicam ao processo de AUT.

Padrão Internacional da Proteção 
da Privacidade e Informações Pes-
soais: O objetivo é garantir que as 
Organizações Antidopagem apliquem 
proteções de privacidade adequa-
das, suficientes e eficazes às infor-
mações pessoais que processam ao 

conduzir programas antidopagem, 
em reconhecimento do fato de que 
as informações pessoais coletadas 
no contexto antidopagem podem in-
terferir e implicar nos direitos de 
privacidade das pessoas envolvidas 
e associadas ao esporte organizado.

Padrão Internacional para Conformi-
dade dos Signatários com o Código: O 
Código torna a AMA responsável por 
monitorar e fazer cumprir a confor-
midade dos Signatários com o Código 
e com as Normas Internacionais. O 
Código também exige que os Signatá-
rios relatem sua conformidade à AMA. 
O objetivo do Padrão Internacional 
para Conformidade do Código pelos 
Signatários (ISCCS, sigla em inglês) 
é garantir que regras e programas 
antidopagem em conformidade com 
o Código sejam aplicados de forma 
consistente e eficaz em todos os es-
portes e todos os países, para que os 
atletas limpos possam ter confiança 
que haja competição justa e que man-
tenham a integridade do jogo.

Padrão Internacional de Gestão de Re-
sultados: é estabelecer as responsa-
bilidades centrais das Organizações 
Antidopagem com respeito ao Ge-
renciamento de Resultados. Além de 
descrever certos princípios gerais 
de Gestão de Resultados, esta Norma 
Internacional também estabelece as 
obrigações essenciais aplicáveis   às 
várias fases da Gestão de Resultados 
desde a revisão inicial e notificação 
de potenciais violações das regras 
antidopagem, através de suspensões 
provisórias, processo de audiência 
até a emissão e notificação da deci-
são e recurso.
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A ABCD RESPONDE

O QUE É A ABCD?

A Autoridade Brasileira de Controle 
de Dopagem (ABCD) é um dos grandes 
legados para o país com a realização 
dos Jogos Olímpicos de 2016. A enti-
dade é a responsável pela implemen-
tação de uma política nacional de 
prevenção e de combate à dopagem.

A ABCD atua na elaboração e na di-
vulgação das diretrizes a serem 
adotadas em relação à substâncias 
e métodos proibidos para a prática 
esportiva. Para isso, e por represen-
tar o Brasil perante o mundo como 
organização nacional de controle de 
dopagem, a entidade segue a risca as 
regras estabelecidas pela Agência 
Mundial Antidopagem (AMA-WADA).

A ABCD é ainda responsável pelo de-
senvolvimento e pela coordenação de 
programas que visam ao controle e 
à prevenção da dopagem no esporte 
brasileiro. Também zela pelo esta-
belecimento de um padrão de pro-
cedimentos de controle, sempre de 
acordo com as normas previstas no 
Código Mundial Antidopagem.

CONHEÇO UM ATLETA QUE SE DOPA. 
POSSO FAZER UMA DENÚNCIA SEM ME 
IDENTIFICAR?

Sim. Qualquer denúncia, anônima 
ou não, pode ser endereçada à Au-
toridade Brasileira de Controle de 
Dopagem – ABCD, por meio do ende-
reço eletrônico: denuncia@abcd.
gov.br. Todas as informações serão 
tratadas de forma confidencial e 

utilizadas exclusivamente para o 
fortalecimento da Luta Contra a 
Dopagem no Esporte.

O QUE ACONTECE SE O ATLETA 
APRESENTAR JUSTIFICATIVA 
ALEGANDO QUE A DOPAGEM FOI 
INVOLUNTÁRIA?

Segundo o Código Mundial Antido-
pagem, é responsabilidade de cada 
atleta assegurar que nenhuma subs-
tância proibida relacionada na Lista 
de Substâncias e Métodos Proibidos 
da Agência Mundial Antidopagem – 
AMA (WADA – em inglês), seja ingerida 
ou entre em contato com seu corpo. 
Dizer que não houve intenção, culpa, 
negligência ou qualquer outra justi-
ficativa não elimina a violação das 
regras antidopagem

AS REGRAS DO ANTIDOPAGEM SE 
APLICAM APENAS AOS ATLETAS?

Não. O Código Mundial Antidopagem 
vale tanto para o atleta quanto para 
a equipe técnica e todos os profis-
sionais que tenham alguma respon-
sabilidade no processo de dopagem. 
O artigo 2.9 do Código Mundial An-
tidopagem prevê como violação a 
“assistência, incitação, contribui-
ção, conspiração, acobertamento 
ou qualquer outro tipo de cumpli-
cidade intencional que implique em 
violação ou tentativa de violação 
das regras antidopagem”.

O QUE O ATLETA PERDE QUANDO 
CONFIRMADO UM CASO POSITIVO 
(RESULTADO ANALÍTICO ADVERSO)  
DE DOPAGEM?
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Além da suspensão das competições, 
se for beneficiário do Programa 
Bolsa-Atleta o atleta pode perder o 
direito ao benefício concedido pelo 
Governo Federal, os prêmios rece-
bidos (troféus, medalhas etc), bem 
como os patrocínios firmados com 
empresas públicas e privadas, se hou-
ver, comprometendo sua reputação e 
credibilidade. Acima de tudo, o atleta 
perde o respeito da sua família, da sua 
equipe técnica e de outros atletas.

QUAL É A HASHTAG DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ANTIDOPAGEM NO 
BRASIL?

# jogolimpo. Trata de uma progra-
ma onde as entidades fazem adesão 
seguindo requisitos e se tornam 
oficialmente propagadoras de infor-
mação antidopagem direto da fonte 
da organização nacional antidopa-
gem do Brasil, a ABCD.Para adesão 
ao programa e demais informações 
orientamos que acessem o site da 
ABCD por meio do link: https://www.
gov.br/abcd/pt-br.

SE A DOPAGEM MELHORA A 
PERFORMANCE NO ESPORTE, POR QUE 
DEVE SER PROIBIDA AOS ATLETAS?

As substâncias proibidas são poten-
cialmente prejudiciais à saúde do 
atleta, à saúde de seus adversários e/
ou contrários ao espírito esportivo.

NO BRASIL EXISTE UMA JUSTIÇA 
ANTIDOPAGEM?

Sim. Foi Criada pela lei 13.322/2016, 
a Justiça Desportiva Antidopagem 
(JAD) sendo formada por um Tribu-

nal de Justiça Desportiva Antido-
pagem e por uma Procuradoria da 
Justiça Desportiva Antidopagem. 
Ambos os órgãos são dotados de 
autonomia e independência para o 
julgamento das violações às regras 
antidopagens. Com a JAD, o Brasil 
entra em conformidade com a con-
venção assinada com a Unesco por 
diversos países no compromisso de 
criar tribunais únicos para tratar 
de casos de dopagem.

O QUE É A LISTA DE SUBSTÂNCIAS E 
MÉTODOS PROIBIDOS?

É uma lista estabelecida pela Agên-
cia Mundial Antidopagem – AMA com 
todas as substâncias ou métodos 
proibidos no esporte capazes de 
promover alterações físicas ou psí-
quicas que aumentam o rendimento 
do atleta e são prejudiciais à saúde.

ONDE POSSO ENCONTRAR A LISTA DE 
SUBSTÂNCIAS E MÉTODOS PROIBIDOS?

Nos sites da AMA e no site da ABCD, é 
possível ter acesso a lista que con-
tém substância proibida. Lembre-se 
que as substâncias proibidas se di-
ferem entre os esportes.

UM TREINADOR OU UM MÉDICO QUE 
AJUDE OU INDUZA UM ATLETA A 
TOMAR SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS PODE 
SOFRER PUNIÇÕES?

Sim. O fato de ajudar ou induzir um 
atleta na utilização de substâncias 
ou métodos proibidos é considerado 
como uma violação grave das regras 
antidopagem e acarretará punições 
conforme o caso.
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A ABCD TEM UM CANAL DIRETO QUE 
NÃO SEJA O E-MAIL?

Sim. Temos o contato via whatsapp: 
61 99684 -5388.

COMO SOLICITAR UMA AUT 
(AUTORIZAÇÃO DE USO TERAPÊUTICO) 
PARA A ABCD?

Para solicitar uma AUT, o atleta deve 
preencher o formulário específico 
disponibilizado no site da ABCD, e en-
viá-lo para o e-mail aut@abcd.gov.
br, de forma legível e preferencial-
mente em PDF, anexando a documen-
tação médica que comprova que:

• Seu estado de saúde sofreria 
uma piora significativa caso a 
substância e/ou método proibido 
deixassem de ser utilizados no de-
curso do tratamento de uma doen-
ça aguda ou crônica;

• Seu rendimento não será poten-
cializado significativamente pelo 
uso da Substância e/ou Método 
Proibido pretendido;

• Não existe outra alternativa de 
tratamento terapêutico para o 
problema de saúde enfrentado;

• A necessidade de utilização da 
substância e/ou método proibido 
não decorre da utilização ante-
rior, não terapêutica, de qualquer 
substância e/ou método proibido 
pela AMA;

• A lista de pedidos anteriores de 
AUT, caso existam;

• Entidades a quem as solicitações 
anteriores foram apresentadas e 
a decisão sobre as mesmas;

• Histórico médico detalhado e o re-
sultado de todos os exames atuais 
relevantes para a solicitação;

• Declaração médica atestando a 
necessidade de uso da substância 
e/ou método proibido e razão pela 
qual o uso de uma medicação alter-
nativa foi afastado.

• Especificação médica sobre do-
sagem, freqüência de uso, via e 
duração da administração da 
Substância e/ou Método Proibido.

• Comprovação de que o responsá-
vel médico pela Confederação da 
modalidade foi notificado sobre a 
solicitação de Autorização de Uso 
Terapêutico apresentada à ABCD. 
Toda a informação contida neste 
pedido será mantida em confiden-
cialidade.

QUAL O PRAZO DE SOLICITAÇÃO DE 
UMA AUT(AUTORIZAÇÃO DE USO 
TERAPÊUTICO) PARA A ABCD?

O atleta que só participa de Compe-
tições Nacionais deve solicitar a AUT 
para a ABCD. O pedido deve ser feito 
com antecedência, em um prazo nun-
ca inferior a 30 dias de sua competi-
ção, se possível acima de dois meses. 
Seu pedido é submetido para análise 
da comissão de médicos especiali-
zada, a Comissão de AUT da ABCD. 
Caso a Comissão julgue que o uso da 
substância ou do método atende aos 
critérios definidos pelo Padrão In-
ternacional para Autorização de Uso 
Terapêutico, a AUT é concedida.

Atenção! As regras mudam quando o 
atleta participa de Competições In-
ternacionais ou quando está no Grupo 
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Alvo de Testes da Federação Interna-
cional de sua modalidade (RTP da FI, 
nas siglas em inglês). Nestes casos, o 
pedido da AUT deve ser feito direta-
mente para a Federação Internacio-
nal a qual você está vinculado. O termo 
inglês para AUT é TUE (Therapeutic 
Use Exemption). Após o recebimento 
da TUE pela Federação Internacional, 
é necessário encaminhá-la para a 
ABCD (enviando a decisão para aut@
abcd.gov.br) para ciência da Organi-
zação Nacional Antidopagem.

O MÉDICO TEM O DEVER DE PERGUNTAR 
SE SOU ATLETA SEMPRE QUE ME 
PRESCREVER UM MEDICAMENTO QUE 
CONTÉM SUBSTÂNCIA PROIBIDA?

Não. O atleta é que tem a obrigação 
de informar ao seu médico sobre as 
restrições impostas pelo Controle de 
Dopagem.

O QUE DEVO FAZER SE O ÚNICO 
MEDICAMENTO ADEQUADO PAR TRATAR 
MINHA DOENÇA TEM SUBSTÂNCIA 
PROIBIDA?

Solicite uma Autorização de Uso Te-
rapêutico – AUT. O seu pedido será 
analisado por uma Comissão de AUT, 
que é uma comissão de médicos pre-
parada para cumprir os critérios de 
permissão para autorização. O Códi-
go Mundial Antidopagem reconhece 
o direito de os atletas realizarem o 
melhor tratamento em caso de doença.

POR QUE É UM RISCO A SAÚDE DO 
ATLETA O USO DE SUPLEMENTOS?

Na maioria dos países, a produção de 
suplementos não está adequadamente 

regulamentada pelo governo. Assim, o 
produto pode conter uma substância 
proibida que não está informada em 
seu rótulo e que pode provocar ris-
cos para a saúde do atleta.

POR QUE OS ATLETAS PRECISAM 
INFORMAR SUA LOCALIZAÇÃO?

Controles Fora-de-Competição são 
importantes para garantir a prote-
ção da saúde dos atletas e manter o 
esporte livre de dopagem. Por isso 
é fundamental que as Organizações 
Antidopagem possam localizar os 
atletas.

QUAIS OS DEVERES DOS ATLETAS NO 
MOMENTO DO TESTE DE CONTROLE DE 
DOPAGEM?

• Levar uma identificação com foto-
grafia para apresentar ao Oficial 
de Controle de Dopagem/ Oficial de 
Coleta de Sangue, em caso de um 
controle;

• Conhecer as normas nacionais e 
internacionais antidopagem;

• Não usar medicação que contenha 
substância proibida sem dispor de 
uma Autorização de Uso Terapêu-
tico – AUT;

• Em-Competição ou Fora-de-Com-
petição, após ser notificado, per-
manecer sempre à vista do Oficial 
de Controle de Dopagem ou do Es-
colta até a fase de conclusão da 
coleta da amostra;

• Evitar hidratação excessiva na Es-
tação de Controle de Dopagem;

• Estar preparado para iniciar o 
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processo de coleta da amostra tão 
logo seja notificado;

• Após a coleta da amostra, mantê-
-la sob observação permanente até 
que ela seja devidamente lacrada;e

• Assegurar-se de que toda a do-
cumentação está corretamente 
preenchida e assinada e de que 
recebeu cópia do Formulário de 
Controle de Dopagem.

QUEM SÃO OS PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS PELA A REALIZAÇÃO 
DOS CONTROLES DE DOPAGEM?

São os Agentes de Controle de Dopa-
gem, representados pelos Oficiais 
de Controle de Dopagem, Oficiais de 
Coleta de Sangue e Escoltas.

EXISTE UM NÚMERO MÁXIMO DE VEZES 
QUE UM ATLETA PODE SER TESTADO 
POR ANO?

Não existe limite quanto ao número de 
vezes que um atleta pode ser testado 
anualmente, sejam testes Em-Compe-
tição ou Fora-de-Competição.

INDICAÇÃO DE VÍDEOS

1. Dopagem para o ouro: Segredos 
da Morte–um documentário da di-
retora Alison Rooper que retrata 
a história do programa secreto de 
dopagem esportivo dos alemães. 
Abordando as décadas de 1970 e 
1980, o documentário trata dos 
atletas que ganharam medalhas de 
ouro para o estado comunista à cus-
ta da saúde por uso de agentes do-
pantes–especialmente as mulheres.

Assista uma síntese em português do 
documentário “Dopagem para o ouro: 
Segredos da Morte” adaptado pelo 
Sportv – Globosat

2. Ícaro: o documentário que recebeu 
o Óscar em 2018 conta a história do 
químico, Grigory Rodchenkov, que 
montou o esquema de manipulação 
de testes antidopagem na Rússia, 
durante os Jogos Olímpicos.

Veja o trailer

3. História da dopagem no esporte:

assita ao vídeo

4. Processo de Controle de Dopagem: 
conheça todas as etapas do controle 
de dopagem.

assista ao vídeo

5. Conheça a Autoridade Brasileira 
de Controle de Dopagem–ABCD

Vídeos 1 e 2

6. Ciclista Lance Armstrong: Norte-
-americano foi campeão da Volta da 
França sete vezes consecutivas, mas 
hoje está banido do esporte por do-
pagem.

assista ao documentário: Parte 1 e 
Parte 2
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FATOS REAIS 
RISCOS DA DOPAGEM

FATO 1

Goleiro Zetti do Seleção Brasileira 
de Futebol: 

Em 1993, a seleção se envolveu num 
escândalo de dopagem nas eliminató-
rias da Copa dos EUA. Na ocasião, foi 
detectada a presença de derivados 
de cocaína na urina do goleiro Zetti 
após a derrota brasileira para a Bo-
lívia. A CBF( Confederação Brasileira 
de Futebol) conseguiu a absolvição de 
Zetti ao alegar que o atleta ingeriu 
trimate, um chá feito de folhas de 
três ervas, entre elas a coca.

FATO 2

Ciclista Lance Armstrong

Norte-americano foi campeão da 
Volta da França sete vezes consecu-
tivas, mas hoje está banido do espor-
te por dopagem.

Lance Armstrong admite que dopa-

gem pode ter sido a causa do seu cân-
cer nos testículos Depois de afirmar 
que começou a se dopar com 21 anos, 
americano volta a fazer revelação 
polêmica em documentário sobre a 
sua vida. Atleta descobriu doença em 
1996 aos 25 anos.

FATO 3

Norte-americana Marion Jones

Fonte: Rangel , S.–Folha de São Paulo (2004)

Fonte: Globoesporte.globo.com – 20/05/2020.

Fonte: https://www.mg.superesportes.com.br/app/noti-
cias/especiais/olimpiadas/jogos2016
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FATO 4

Morte de um ciclista de estrada, di-
namarquês Knud Enemark Jensen por 
overdose de anfetamina.

FATO 5

Canadense Ben Johnson–Recorde 
mundial perdido

definições >>>

Fonte: Rangel , S.–Folha de São Paulo (2004)

Fonte: https://www.mg.superesportes.com.br/app/noti-
cias/especiais/olimpiadas/jogos2016
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DEFINIÇÕES*

Agência Mundial Antidopagem (AMA) 
World Antidoping Agency (WADA): A 
Agência Mundial Antidopagem (AMA) 
é a organização internacional in-
dependente criada em 1999 para 
promover, coordenar e monitorar a 
luta contra a dopagem no esporte em 
todas as suas formas em nível inter-
nacional. A Agência é composta e fi-
nanciada igualmente pelo Movimento 
Olímpico e pelos governos do mundo. 
Suas principais atividades incluem 
pesquisa científica, educação, tes-
tes fora de competição e desenvolvi-
mento de capacidades antidopagem 
e monitoramento do Código Mundial 
Antidopagem.

* Mais definições – Código Brasileiro Antidopagem – Anexo 1. 

Amostra: Urina ou sangue, que são 
coletados durante a sessão do con-
trole de dopagem.12

Atleta: Qualquer pessoa que compe-
te no esporte em nível internacional 
(conforme definido por cada Fede-
ração Internacional) ou em nível na-
cional (conforme definido por cada 
Organização Nacional Antidopagem). 
Uma Organização Antidopagem tem o 
poder de aplicar regras antidopagem 
a um atleta que não é nem um atleta 
de nível internacional nem um atleta 
de nível nacional e, portanto, enqua-
drá-los na definição de “Atleta”. Em 
relação aos atletas que não são nem 
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atletas de nível internacional nem de 
nível nacional, uma organização an-
tidopagem pode optar por: realizar 
testes limitados ou simplesmente 
nenhum teste; analisar as amostras 
em busca de um número menor do 
que a lista completa de substâncias 
proibidas; exigir informações de 
localização limitadas ou não exigir 
nenhuma informação; ou não exigir 
AUTs antecipadas. No entanto, se uma 
violação de regra antidopagem nos 
termos do Artigo 2.1, 2.3 ou 2.5 for 
cometida por qualquer atleta sobre 
quem uma Organização Antidopagem 
tem autoridade, que compete abaixo 
do nível internacional ou nacional, 
então as consequências estabeleci-
das no Código (exceto o Artigo 14.3.2) 
devem ser aplicadas. Para os fins do 
artigo 2.8 e do artigo 2.9 e para fins 
de informação e educação antidopa-
gem, qualquer pessoa que participe 
de esportes sob a autoridade de 
qualquer signatário, governo ou ou-
tra organização esportiva que aceite 
o Código é um atleta.

Atleta menor de idade: pessoa física 
menor de dezoito anos

Atividades antidopagem: ativida-
des que englobam desde a educação 
antidopagem, as informações sobre 
antidopagem, o planejamento de dis-
tribuição de testes, a manutenção de 
um grupo alvo de testes, a gestão de 
passaportes biológicos dos atletas, 
testes, a organização de análise de 
amostras, a coleta de informações de 
inteligência e realização de investi-
gações, o processamento de solicita-
ções de AUT, a gestão de resultados, 
as audiências e o monitoramento 
e garantia de conformidade com 

quaisquer consequências impostas, 
além de todas as outras atividades 
relacionadas à antidopagem realiza-
das por ou em nome de da Autoridade 
Brasileira de Controle de Dopagem 
– ABCD ou da Justiça Desportiva An-
tidopagem – JAD, conforme previsto 
neste Código e/ou nos Padrões Inter-
nacionais

Autorização de Uso Terapêutico (AUT) 
Therapeutic Use Exemption: Uma AUT 
é concedida quando a OAD (Organi-
zação Antidopagem) concede per-
missão a um atleta para usar, para 
fins terapêuticos, uma substância ou 
método incluído na Lista Proibida.

Controle de dopagem: Conjunto de 
etapas e processos, desde o planeja-
mento de distribuição de testes até 
a decisão final de qualquer recurso e 
a aplicação de consequências, inclu-
ídas as etapas e processos interme-
diários, como testes, investigações, 
localização, AUTs, coleta e manuseio 
de amostras, análise laboratorial, 
gestão de resultados, investigações 
e procedimentos relacionados a vio-
lações dos arts. 169 a 176 do CBA.

Dopagem: Dopagem não se refere so-
mente a um atleta usar substâncias 
ou métodos proibidos. Também inclui:

• Posse de substância proibidas e/
ou métodos;

• Interferir com o procedimento de 
teste;

• Não fornecer informações, ou pro-
ver informações incorretas, sobre 
quando e onde eles irão estar, ou 
não estar presente no local indi-
cado; e
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• Encorajar e assistir outros se do-
parem.

Educação: processo de aprendizado 
para promover valores e desenvol-
ver comportamentos que amparam e 
protegem o espírito esportivo, assim 
como para impedir a dopagem, in-
tencional ou não. Cabível não apenas 
para o atleta, mas para qualquer pes-
soa que pratique alguma modalidade 
esportiva sob a autoridade da ABCD 
ou organização esportiva submetida 
ao Código Brasileiro Antidopagem.

Equipe de suporte de apoio do Atleta: 
Qualquer técnico, treinador, gestor, 
agente, equipe do time, oficiais, mé-
dicos, paramédicos, pais ou qualquer 
pessoa trabalhando com tratamento, 
participação ou preparando o atleta 
para a competição esportiva.

Gestão de Resultados: Processo que 
inclui os atos praticados entre a no-
tificação e a resolução definitiva do 
caso, incluindo o fim do processo em 
primeira ou segunda instância (se 
tiver sido interposto um recurso).

Instituição Antidopagem: Uma ins-
tituição que é signatária do código 
mundial antidopagem, é responsá-
vel por adotar regras para iniciar, 
implementar ou executar qualquer 
parte do procedimento do controle 
de dopagem. Isto inclui, por exemplo, 
o Comitê Olímpico Internacional, o 
Comitê Paraolímpico Internacional, 
outras organizações de grandes 
eventos que conduz testes nos seus 
eventos, AMA, Federações Interna-
cionais, e Organizações Nacionais 
Antidopagem.

Lista de substâncias proibidas (Lis-

ta): O documento que identifica as 
substâncias e métodos que são proi-
bidos (banidos). Qualquer substância 
ou método que é incluso na lista deve 
atender 2 dos 3 critérios seguintes:

1. Potencial de melhorar o desempe-
nho no esporte;

2.Potencial risco à saúde do atleta;

3.Viola o espírito esportivo.

Resultado de Análise Adversa: Um 
relatório do laboratório que identi-
fique a presença de substâncias ou 
evidências do uso de métodos proi-
bidos na amostra.

Signatários: As organizações que 
aceitaram ou assinaram o Código 
Mundial Antidopagem são chamadas 
de Signatárias. Algumas organiza-
ções tiveram que se tornar Signa-
tárias para participar de eventos 
como os Jogos Olímpicos e Paralím-
picos. Outras organizações optaram 
por se tornar Signatárias do Código 
para proteger ainda mais os direitos 
de seus atletas ao esporte limpo. Os 
Signatários do Código devem cum-
prir o Código e os Padrões Interna-
cionais.

Organização Nacional Antidopagem 
(ONAD): A AMA ou um órgão ou enti-
dade responsável por adotar as re-
gras para iniciar, implementar ou 
impor qualquer parte do processo de 
controle de dopagem, incluídos, mas 
não limitados ao Comitê Olímpico 
Internacional, Comitê Paralímpico 
Internacional, outras Organizações 
de Grande Evento que realizam testes 
em seus eventos, Federações Inter-
nacionais e Organizações Nacionais 
Antidopagem.
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Organização Nacional Antidopagem 
(ONAD): Entidade(s) designada(s) 
por cada país como detentora(s) da 
autoridade e responsabilidade prin-
cipais no que diz respeito à adoção 
e implementação de regra antidopa-
gem, condução da coleta de amostras 
e gestão dos resultados de testes, em 
nível nacional, recaindo sobre o Co-
mitê Olímpico Nacional ou quem ele 
determinar, em caso de não designa-
ção pelo Estado signatário.

Organização Regional Antidopagem: 
Entidade regional designada pelos 
países membros para coordenar e 
gerenciar áreas delegadas de seus 
programas nacionais antidopagem, 
que podem incluir a adoção e a im-
plementação de regra antidopagem, o 
planejamento e a coleta de amostras, 
a gestão de resultados, a revisão de 
AUTs, a realização de audiências e a 
realização de programas de educa-
ção em nível regional.

Rede Brasileira Antidopagem: Com-
posição dos órgãos e entidades sig-
natários ou não do Código Mundial 
Antidopagem e seus filiados, entida-
des de administração e prática des-
portiva, tais como comitê de clubes, 
confederações, federações, comis-
sões de atletas, conselhos profissio-
nais, clubes de qualquer modalidade, 
ligas profissionais e não profissio-
nais, organizações de eventos na-
cionais ou internacionais, mídia e 
qualquer outro que possua por res-
ponsabilidade prevenir e erradicar 
a dopagem no esporte no Brasil.

Responsabilidade estrita: Situação 
em que, nos termos do arts. 2.1 e 2.22 
do CMA, Código, não é necessário que 

seja demonstrada intenção, culpa, 
negligência ou uso consciente por 
parte do Atleta para comprovar a 
violação de regra antidopagem.

Resultado analítico adverso: Relató-
rio de um laboratório credenciado 
pela AMA ou de outro laboratório 
aprovado pela AMA que, de acordo 
com o Padrão Internacional para La-
boratórios, identifica em uma amos-
tra a presença de uma substância 
proibida ou de seus metabólitos ou 
marcadores ou evidência do uso de 
um método proibido.

Signatários: Entidades que aceitam 
o Código e que concordam em imple-
mentá-lo.

Sistema Brasileiro Antidopagem:  
Sistema composto pelas entidades 
responsáveis pela investigação, 
processos e julgamento de violações 
às regras antidopagem ou infrações 
conexas.

Substância proibida: Substância, ou 
classe de substâncias, assim descri-
ta na Lista Proibida.

Substância de abuso: Substâncias 
proibidas que são identificadas es-
pecificamente como substâncias de 
abuso na Lista Proibida devido ao 
frequente abuso delas na sociedade 
fora do contexto esportivo.

Suspensão definitiva: impedimen-
to por um período determinado de 
tempo, do atleta ou de outra pessoa, 
em razão da violação de regra anti-
dopagem, de participar de qualquer 
competição ou de outra atividade ou 
financiamento relacionado ao espor-
te.
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Suspensão provisória: impedimento 
temporário, ao atleta ou outra pes-
soa, de participação em qualquer 
competição ou atividade antes da 
decisão final em uma audiência rea-
lizada nos termos deste Código.

Esta apostila é um resumo dos assun-
tos mais relevantes no contexto da an-
tidopagem e que podem ter um maior 
impacto sobre os jovens atletas/estu-
dantes. Em caso de dúvida em alguma 
informação, os documentos oficiais 
são a referência para sanar possíveis 
equívocos. Assim, a ABCD registra que 
valoriza o que os professores e os es-
tudantes têm para falar. Por favor, se 
sintam à vontade para enviar para a 
ABCD comentários e/ou perguntas por 
e-mail (educacao@abcd.gov.br).

anexos >>>
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ANEXOS

ANEXO 1: VALORES DO ESPORTE  
Unidade 1 -  página 011

VALORES  
DO ESPORTE

COMPORTAMENTOS DE UM 
BOM ESPÍRITO ESPORTIVO

AÇÕES CONTRÁRIAS AO  
ESPÍRITO ESPORTIVO E  
AOS VALORES DO ESPORTE

Saúde

Ética, jogo limpo e 
honestidade

Direitos dos 
Atletas

Excelência no 
desempenho

Caráter e educação

Diversão e alegria

Trabalho de equipe

Dedicação e 
Compromisso

Respeito pelas 
regras e leis

Respeito próprio 
e por outros 
participantes

Coragem

Comunidade e 
solidariedade
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ANEXO 2: RESPOSTAS COLOCANDO EM AÇÃO 
O ESPÍRITO ESPORTIVO E OS VALORES DO ESPORTE 
Unidade 1 -  página 016

HISTÓRIA 1: SIMONE BILES

• Coragem: precisou de muita cora-
gem para falar a verdade, mesmo 
ocorrendo o risco de ser punida 
pelos os árbitros.

• Respeito próprio e por outros par-
ticipantes: Simone demonstrou 
uma boa conduta que demonstrou 
um sentimento positivo em relação 
a sua adversária.

• Caráter: demonstrou firmeza de 
suas convicções ao demonstrar 
sua opinião sincera.

HISTÓRIA 2: JIRI BERAN

• Honestidade e jogo limpo: Jiri foi 
honesto falando para o árbitro ao 
perceber que ele tinha dado o pon-
to de um golpe para ele, mas que, na 
verdade, não aconteceu.

• Coragem: precisou de muita cora-
gem para falar a verdade, mesmo 
sabendo que seria eliminado da 
competição.

• Respeito às regras e leis: Jiri Be-
ran agiu com ética e moral, ou seja, 
respeitou as regras do jogo; afinal 
as regras e as leis garantem jus-
tiça e oportunidade iguais para 
todos atletas do mundo.

HISTÓRIA 3: LAWRENCE LEMIEUX

• Respeito por outros: Lawrence co-
locou salvar a vida do seu compe-

tidor acima de ganhar a medalha;

• Coragem: Precisou coragem para 
arriscar sua carreira e possivel-
mente sua própria vida para salvar 
a vida do seu competidor;

• Caráter: Lawrence é um excelente 
modelo.

HISTÓRIA 4: JESSE OWENS

• Dedicação ao esporte: Luz Long 
colocou ajudar seu oponente com 
sua técnica acima de chegar em 
primeiro lugar;

• Respeito por outros: Luz ajudou 
seu oponente e foi o primeiro a 
parabenizar ele quando ganhou a 
competição;

• Coragem: Precisou muita coragem 
para Luz arriscar perder a compe-
tição ajudando Jesse;

• Caráter: Luz é um excelente mode-
lo, demonstrando que ganhar não é 
tudo, e que a chave para se divertir 
é jogar/competir com a sua melhor 
habilidade e ajudar outros a fazer 
o mesmo.

HISTÓRIA 5: RUBENS GONZALLES

• Honestidade e Jogo limpo: Ruben 
foi honesto falando para o árbitro 
que seu rebate quicou no chão e 
por isso foi ilegal;

• Dedicação ao Esporte: Ruben co-



EDUCAÇÃO ANTIDOPAGEM
APOSTILA PEDAGÓGICA 087ABCD

locou as regras e integridade do 
esporte acima do título de Cam-
peão Mundial;

• Respeito por outros e pelas regras: 
Ruben respeitou seu oponente e as 
regras do jogo o suficiente para 
admitir que o rebate não foi legal 

e abriu mão do título;

• Coragem: Rubem foi muito corajoso 
em ceder o título;

• Caráter: Ruben é um excelente mo-
delo demonstrando que jogar den-
tro das regras do esporte é mais 
importante do que ganhar.

Resumo:

Em todas as histórias, alguém arriscou tudo para ajudar um oponente e 
manter a integridade do esporte dele/dela. Em todos os casos, o atleta/
treinador abriu mão de alguma coisa para ajudar outros. Luz perdeu a sua 
medalha de ouro e seu recorde. Os estudantes podem pensar que o risco 
não vale a pena, mas todos esses atletas acreditaram que vivendo e com-
petindo dentro do Espírito Esportivo era mais importante. E eles foram 
reconhecidos por isso. E foi somente uma coincidência que, em todos os 
casos, um atleta teve que abrir mão de algo ou perder a competição para 
exemplificar o Espírito Esportivo. Isto é, claro, nem sempre é o caso. Um 
atleta pode ser campeão e ainda incorporar esses valores importantes.
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ANEXO 3: APLICAÇÃO DOS VALORES 
DO ESPORTE NO COTIDIANO 
Unidade 1 -  página 019

Valores do 
Esporte

O QUE EU POSSO 
FAZER?

O QUE EU ESPERO 
DOS OUTROS?

QUAIS SÃO AS 
CONSEQUÊNCIAS DE NÃO 
TER ESSES VALORES?

Saúde

Ética, jogo 
limpo e 
honestidade

Direitos dos 
Atletas

Excelência no 
desempenho

Caráter e 
educação

Diversão e 
alegria

Trabalho de 
Equipe

Dedicação e 
Compromisso

Respeito pelas 
regras e leis

Respeito 
próprio e 
por outros 
participantes

Coragem

Comunidade e 
Solidariedade
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ANEXO 4: JURAMENTO DO JOGO LIMPO 
Unidade 1 -  página 019

O JURAMENTO  
JOGO LIMPO
Eu         prometo sempre jogar 
limpo. Eu vou jogar limpo:

Respeitando as regras

Eu vou respeitar as regras do jogo, do esporte  
e da minha sala de aula.

Tendo certeza que o jogo é divertido

Eu não farei nada que tirará o divertimento do jogo.

Tendo coragem para falar

Eu falarei quando eu ver alguém fazendo alguma coisa  
que é contra o espírito do jogo limpo.

Fazendo o meu melhor com dedicação e compromisso

Eu vou ficar feliz com meu desempenho mesmo quando não estiver 
perfeito desde que eu esteja fazendo o meu melhor.

Mostrando um bom trabalho

Eu irei cooperar e dar suporte aos meus colegas de classe.

Sendo dedicado(a)

Eu não vou desistir quando as coisas ficarem difíceis.

Esse é o meu juramento. Esses são os meus objetivos.  
Eu me comprometo a viver de acordo com esse juramento.

 

assinatura do estudante
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ANEXO 5: REGRAS DO JOGO DE CARTAS ANTIDOPAGEM ABCD 
Unidade 1 - página 020

OBJETIVO DO JOGO:

É ser a primeira pessoa a ficar sem 
cartas na mão, sem ser banido até o 
fim do jogo.

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR  
PARA JOGAR:

Do jogo de cartas antidopagem da ABCD.

COMO JOGAR:

• Para começar o jogo, escolha quem 
será o responsável pelas cartas. 
Peça para os jogadores pegarem 
uma carta no jogo do monte que 
se encontrará no centro da mesa. 
A pessoa que tirar a carta com o 
maior número será o responsável 
pela distribuição das cartas. Nes-
te caso, as cartas “Muda de cor” 
(curinga) e as cartas “banido” até 
o fim do jogo (carta dopagem) con-
tam como zero.

• Cada jogador recebe 7 cartas. O 
restante do baralho é deixado na 
mesa com a face virada para baixo 
e então vira-se a primeira carta 
do monte. Esta carta servirá para 
iniciar o jogo.

• O responsável pelas cartas dis-
tribuirá sete cartas para cada 
jogador e as restantes das car-
tas ficaram com a face para bai-
xo no centro da mesa. Este será o 
monte de cartas.

• Vire para cima a primeira carta 
do monte que ficará em cima da 

mesa para servir como base para 
o descarte.

• Cada um tem a sua vez começando 
pelo jogador a esquerda do res-
ponsável que distribuiu as cartas 
e seguir em sentido horário.

• O jogador a esquerda do que dis-
tribuiu as cartas inicia o jogo, que 
segue em sentido horário. Os joga-
dores devem jogar, na sua vez, uma 
carta de mesmo número, cor, ou 
símbolo da carta que está na mesa. 
Exemplo: se a carta inicial for um 2 
vermelho, o primeiro jogador deve 
jogar sobre ela um 2 (não impor-
tando a cor) ou uma carta vermelha 
(não importando o número). O jo-
gador sucessivo faz o mesmo, des-
sa vez valendo como base a carta 
colocada pelo jogador anterior. 
Quando jogar a penúltima carta de 
sua mão, o jogador deve anunciar 
em voz alta falando “JOGO LIMPO”. 
Se não o fizer, os outros jogado-
res poderão obrigá-lo a comprar 
mais duas cartas. O jogo se encer-
ra quando um dos jogadores ficar 
sem cartas na mão.

• Quando for a sua vez, coloque a 
carta no monte de descarte. Sua 
carta deve ter o mesmo número, 
cor ou palavra da carta do topo do 
monte de descarte – ou se for o mu-
dar a cor com o (curinga) ou com a 
carta cor + 4.

• Se você não pode jogar a carta, 
você deve retirar uma carta do 
topo do monte. Jogue a carta re-
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tirada se você puder. Se você não 
puder jogar a carta que retirou, 
guarde-a na sua mão. Daí será a vez 
da próxima pessoa.

• Você pode jogar o “Muda de cor” 
(curinga) ou a carta “Muda de cor + 
4” em qualquer momento da sua vez.

• Se você tirar a carta “banido para 
sempre” (carta dopagem), você está 
instantaneamente fora do jogo. A 
carta dopagem deve então ser colo-
cada na pilha de descarte, embaixo 
da carta que está correntemente no 
topo do monte de descarte.

• Fale “Jogo Limpo” quando você es-
tiver com uma carta restante na 
mão. Se você esquecer de dizer 
“Jogo Limpo” e outro jogador per-
ceber, você deverá retirar duas (2) 
cartas do monte.

CARTAS ESPECIAIS:

Além das cartas numéricas, o bara-
lho do Jogo Limpo possui 6 cartas 
especiais que produzem diferentes 
efeitos durante o jogo:

Muda a direção: o sentido de jogo in-
verte-se. Se o sentido do jogo está no 
sentido horário, quando jogada uma 
carta “Muda a direção”, joga-se em 
sentido anti-horário;

Perde a vez: o próximo jogador perde a vez;

Jogo sujo +2: o próximo jogador tem 
que apanhar duas cartas no monte e 
passa a vez ao jogador seguinte;

Muda de cor: essa carta pode ser jogada 
a qualquer momento do jogo indepen-
dentemente da carta que se encontra 
no topo de descarte. Quem jogar essa 
carta escolhe a próxima cor do jogo 
(azul, verde, vermelho ou amarelo);

Muda de cor +4: o próximo jogador é 
obrigado a apanhar quatro cartas do 
baralho e passar a vez, assim como 
o curinga normal, quem jogar essa 
carta escolhe a próxima cor do jogo 
(verde, azul, vermelho ou amarelo). 
Esta carta só poderá ser usada quan-
do o jogador não possuir nenhuma 
outra carta que possa usar. Porém, 
se o jogador prejudicado desconfiar 
que quem jogou está “blefando”, pode 
pedir para conferir a mão deste, caso 
esteja certo, quem jogou terá que apa-
nhar as 4 cartas como punição. Caso a 
jogada tenha sido legal, o jogador que 
desconfiou deve apanhar seis cartas.

Dopagem: o jogador que pegar esta 
carta em qualquer momento do jogo 
tem que sair do jogo, só podendo jo-
gar novamente em outra rodada. Se o 
jogador retirar esta carta antes de 
iniciar o jogo deve colocar de volta 
no monte e embaralhar as cartas.

CARTAS TEXTO VALORES DO ESPÍRITO ESPORTIVO

1 Respeito Respeito às regras; respeito próprio e 
por outros participantes

2 Jogo Limpo Ética e honestidade



EDUCAÇÃO ANTIDOPAGEM
APOSTILA PEDAGÓGICA 092ABCD

3 Diversão Diversão e alegria

4 Não às substâncias 
proibidas

Ética, jogo limpo e honestidade; saúde; 
respeito pelas regras e leis; respeito 
próprio

5 Descanso Saúde

6 Vivendo positivamente Saúde

7 Dedicação Dedicação e compromisso

8 Vivendo saudavelmente Saúde

9 Honestidade Ética e jogo limpo

JOGO SUJO +2 Trapaceado Respeito pelas regras e leis; ética, jogo 
limpo e honestidade

PERDE A VEZ Perde a vez Respeito por outros participantes; 
diversão e alegria

MUDA A DIREÇÃO Não jogou limpo Todos os 12 Valores do esporte

DOPAGEM Dopagem Dopagem, um mal para o atleta e o esporte!

Cartas Regulares
As principais cartas se 

parecem com esta – em 

azul, vermelho, verde e 

amarelo com números de 

1 a 9.

Perde a vez
Quando esta carta é 

jogada, a próxima pessoa 

que jogaria perde a vez. 

Existem cartas verde, 

vermelho, azul e amarelo 

“Perde uma vez”

Não Jogou Limpo!
Esta carta muda a dire-

ção do jogo (de sentido 

horário para sentido 

anti-horário). Existem 

cartas verde, vermelho, 

azul e amarelo “muda a 

direção”.

Muda de cor (Curinga)
Esta carta é utilizada 

para mudar a cor, número 

ou palavra do jogo. Quan-

do esta carta é jogada, 

a pessoa que coloca a 

carta na mesa escolhe a 

cor da próxima carta que 

deverá ser jogada pelo o 

jogador da vez.

Tirar 2
Quando esta carta é 

jogada, a próxima pessoa 

deverá pegar duas cartas 

do monte. Existem cartas 

verde, vermelho, azul e 

amarelo “jogo sujo + 2”. 

Uma vez que o jogador 

pegou suas cartas a vez 

será do próximo jogador.
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Muda de cor + 4
Esta carta é utilizada 

para modificar a cor, 

número ou dizer do jogo. 

Quando esta carta é 

jogada, a pessoa que joga 

depois deve pegar mais 

quatro cartas do monte. 

A pessoa que jogou a carta na mesa a cor da 

próxima carta que deverá ser jogada pelo o 

jogador da vez.

Banido até o fim do jogo
Quando um jogador tiver 

esta carta na mão dele/

dela, está automatica-

mente “banido/a” do jogo. 

O jogador não poderá 

jogar mais durante este 

jogo. Ele poderá jogar nos 

jogos subsequentes a este.

CAMPEONATO DE JOGOS:

Se você está planejando organizar 
um campenato, os jogadores podem 
monitorar seus pontos. O objetivo do 
campeonato de jogos é que o primeiro 
jogador alcance 300 pontos. No final 
de cada jogo (quando o jogador não 

tenha mais carta na mão) o ganhador 
ganha pontos pelas cartas restantes 
em nas mãos de todos os oponentes.

CARTAS NÚMEROS DE PONTOS

1-9 Valor da Face

+ 2 20 pontos

Muda a 
direção

20 pontos

Perde a vez 20 pontos

Muda de cor 
(Curinga)

50 pontos

Muda de cor 
+ 4

50 pontos

Se o jogador tirar a carta dopagem 
será banido até o fim do jogo, porém 
durante o campeonato o jogador só 
pode ser banido por um jogo.

Para impressão do baralho  
acesse os links:

baralho amarelo
baralho azul
baralho verde
baralho vermelho
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ANEXO 6: RESPOSTAS DA PALAVRA CRUZADA 
Unidade 3 - página 053

HORIZONTAL:

3. crime; 5. proibida; 6. ilegalmente; 
7. EPO; 8. doses; 9. saúde.

VERTICAL:

1. dependência; 2. paralizante;  
3. calvo; 4. esteroide.
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ANEXO 7: RESPOSTA DA ATIVIDADE  
Unidade 4 – página 062

1 - Para assegurar que todos os atle-
tas independentemente de onde ou em 
que esporte competem, serão trata-
dos da mesma maneira.

2 - Se atletas fossem somente tes-
tados em competição poderiam usar 
substâncias entre competições e 
assim a substância poderia sair do 
corpo deles em tempo de serem tes-
tados, mas os benefícios da subs-
tância poderiam durar. Se os atletas 
fossem testados somente fora de 
competição, eles poderiam usar as 
substâncias no tempo da competi-
ção o que daria a eles uma vantagem 
desleal, mas não seriam detectados 
quando fossem testados.

Existem várias razões para que 
atletas sejam testados para subs-
tâncias que causam a melhora de 
desempenho. Uma das principais 
razões é preservar a saúde dos atle-
tas. Somente testando em ou fora de 
competição, atletas poderiam estar 
colocando sua saúde em risco usando 
substâncias, porque eles sabem que 
não seriam pegos.

3 - Testes são feitos para assegurar 
que os direitos do atleta limpo são 

preservados. Atletas são testados 
a qualquer hora e em qualquer lu-
gar para adicionar o elemento sur-
presa. Se o atleta souber que será 
testado, poderá fraudar o controle 
usando, por exemplo, urina de outra 
pessoa, etc.

4 - Se fossemos um estudante ou um 
atleta, nós teríamos responsabili-
dades. Os estudantes obrigatoria-
mente precisam fornecer uma nota 
quando eles faltam à escola e tem 
tarefa para casa. Ser um atleta de 
elite vem com responsabilidades. 
Parte da tarefa de casa dos atletas 
é ter que completar e submeter as 
informações de localização decla-
rando onde eles estarão e quando. 
Isto permite que as organizações 
que coordenam os testes saibam 
quando eles são avaliados para se-
rem testados.

5 - Testes são feitos para assegurar 
os direitos dos atletas limpos e um 
atleta limpo não tem nada para es-
conder. Infelizmente, porque existem 
atletas que tentam trapacear o sis-
tema, ter alguém observando durante 
a coleta da amostra de urina assegu-
ra a integridade do processo.
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ANEXO 8: TIPOS DE VIOLAÇÕES 
E VARIEDADE DE SANÇÕES 
Unidade 4 - página 064

Por favor, esteja atento (a) que sanções podem  
ir até por toda uma vida em alguns casos.

TIPOS DE VIOLAÇÕES SANÇÕES*

Presença de substância proibida, de seus 
metabólitos na amostra de um atleta.  
(Art.114° do CBA).

Art.114° do CBA:
Sanção base de 2 anos de suspensão.
Sanção base de 4 anos, quando há conduta 
intencional.

Uso ou tentativa de uso por um atleta  
de substância ou método proibido.  
(Art.116° do CBA)

Art.116° do CBA:
Sanção base de 2 anos de suspensão.
Sanção base de 4 anos, quando há conduta 
intencional.

Evasão, recusa ou falha em se submeter  
a uma coleta de amostras  
(Art.120° do CBA)

Art.120° do CBA
Sanção base de 2 a 4 anos de suspensão.

Falha de localização  
(Art.121° do CBA)

Art.121° do CBA
Sanção base de 2 anos de suspensão.

Fraude ou tentativa de fraude  
(Art.122° do CBA)

Art.122° do CBA
Sanção base de 2 a 4 anos de suspensão.

Posse de substâncias ou de métodos proibidos 
por atleta ou pessoal de apoio em competição. 
(Art.123° do CBA)

Art.123° do CBA
Sanção base de 2 a 4 anos de suspensão.

Da cumplicidade ou tentativa de cumplicidade 
(Art. 127° do CBA)

Art. 127° do CBA
Sanção base de 2 a 30 anos de suspensão, 
dependendo da gravidade da violação.

Associação proibida por um atleta  
ou outra pessoa.  
(Art.128° do CBA)

Art.128° do CBA
Sanção base de 2 anos de suspensão.

Atos de desincentivo ou retaliação.  
(Art. 129° do CBA)

Art. 129° do CBA
Sanção base de 2 a 30 anos de suspensão.

*ATENÇÃO: o tempo das sanções da tabela acima estão sujeitos a alterações de acordo 
com decisões   exaradas pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem - TJDAd.

OUTRAS CONSEQUÊNCIAS:

Além de cumprir período suspensão, 
outras consequências podem ser es-
tabelecidas. São elas:

a) Suspensão provisória: proibição 
temporária de participar de qual-
quer competição ou atividade antes 
de uma decisão final;
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b) Desqualificação: invalidação dos 
resultados do atleta em uma compe-
tição ou evento específico com todas 
as consequências resultantes, inclu-
sive a perda de medalhas, pontos e 
prêmios;

c) Divulgação Pública: divulgação ao 
público em geral da identidade do 
atleta ou pessoa que cometeu a vio-
lação de regra antidopagem.

d) Consequências financeiras: as or-
ganizações antidopagem podem pre-
ver em suas regras a recuperação 
proporcional dos custos ou sanções 
financeiras por conta de violações 
de regra antidopagem. No Brasil, po-
demos citar como exemplo de conse-
quência financeira, o cancelamento e 
devolução dos valores do Programa 
Bolsa Atleta do Governo Federal.
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ANEXO 9: RESPOSTAS DA ATIVIDADE 
Unidade 4 -  página 065

APLICANDO SANÇÕES – RESPOSTAS

CASO 1: CHRISTIE (EM-COMPETIÇÃO)

Violação de regra Antidopagem: Uso 
de substância proibida

Sanção: 2 anos, perde pontos no 
ranking, tem que devolver o prêmio 
em dinheiro

CASO 2: JONATHAN

Violação de regra Antidopagem: por 
duas vezes não atualizou/informou 
sua localização no Sistema de Lo-
caliação (Whereabout) e perdeu o 
teste (não estava no local de trei-

namento como indicado na informa-
ção de localização enviado para a 
organização antidopagem). Esta é a 
combinação de três testes perdidos 
e falha em fornecer uma informação 
de localização correta em 12 meses.

Sanção: 1-2 anos

CASO 3: SUZIE

Violação de regra Antidopagem: Ad-
ministração de substância proibida

Sanção: Banido por toda vida (já que 
esta era a segunda violação de re-
gra antidopagem, ela foi sancionada 
como atleta e também como treina-
dora)
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ANEXO 10: ATIVIDADE EXTRA SOBRE 
OS VALORES DO ESPORTE 
Respeito e Inclusão – Unidade 1.

Professor apresente o cartão aos estudantes e peça para discutirem sobre 
o tema do cartão, dando opiniões e exemplos reais.

TÍTULO DO CARTÃO 
PARA A ATIVIDADE

COMPETÊNCIAS 
ESSENCIAIS

OBJETIVOS DO APRENDIZADO

1. Entendendo inclusão e 
exclusão

Pensamento
crítico, 
habilidades
sócio-emocionais

Mostrar uma compreensão dos conceitos de 
inclusão e exclusão.
Analisar sentimentos associados à inclusão
e exclusão.

2. Abraçando
Diferenças

Pensamento
crítico,
habilidades
sócio-emocionais

Identifique que as pessoas têm semelhanças e 
diferenças.
Mostrar compreensão e apreço as diferenças 
das pessoas.
Analise sentimentos associados a ser 
diferente.

3. Explorando primeiro
as impressões

Pensamento
crítico

Reflita e analise as premissas iniciais.
Questione a confiabilidade das primeiras 
impressões.

4. Esporte Boccia Pensamento
crítico,
habilidades
sócio-emocionais

Desenvolver uma compreensão do potencial das 
pessoas quem têm deficiências.
Reflita e crie maneiras de adaptar as 
atividades a todos.

5. Experimentando um 
mundo sem visão

Habilidades de 
comunicação,
cooperação
 

Identifique e demonstre métodos de adaptação 
comunicação.
Analise e crie estratégias de orientação e
práticas inclusivas.

6. Experimentando um 
mundo sem som

Habilidades de 
comunicação

Identifique, demonstre e crie formas de
comunicação não verbal.
Compreender e analisar a importância de 
diferenciar métodos de comunicação para ser 
inclusivo.



EDUCAÇÃO ANTIDOPAGEM
APOSTILA PEDAGÓGICA 100ABCD

7. Estereótipos Pensamento
Crítico,
Habilidades
sócio-emocionais

Desenvolver uma compreensão do conceito de 
estereótipos, questionar sua precisão e avaliar 
seu impacto.
Examine como as pessoas superam os desafios 
dos estereótipos circundantes.

8. Obstáculos para a
acessibilidade

Pensamento
crítico

Desenvolver uma compreensão do conceito dos 
obstáculos para a acessibilidade.
Identifique, reflita e crie soluções para as 
situações, isso pode constituir um obstáculo ou 
impedimento.

9. Inclusão pelo
esporte

Pensamento
crítico,
cooperação

Desenvolver uma compreensão das maneiras 
pelas quais os indivíduos são incluídos e 
excluídos no esporte e analisar como isso pode 
parecer.
Reflita sobre como o esporte pode ser 
modificado para ser mais inclusivo.

* Fonte: Sport values in every Classroom, UNESCO, ensinado igualdade, respeito e inclusão 

para alunos de 8 a 12 anos – Valores do Esporte na sala de aula.
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CANAIS DE CONTATO  
DA ABCD

1.DENÚNCIA:

 garantimos o sigilo do denunciante. Compartilhe informações ou qualquer 
outra suspeita relacionada a dopagem pelo canal: denuncia@abcd.gov.br

2. CONSULTE A LISTA:

acesse a versão atualizada e veja quais substâncias e métodos o atleta não 
pode utilizar: www.abcd.gov.br.

3.ENVIE SUAS SUGESTÕES, CRÍTICAS E DÚVIDAS PELOS CANAIS:

• Assuntos institucionais: abcd@abcd.gov.br

• Autorização de Uso Terapêutico: aut@abcd.gov.br

• Sistema ADAMS: ajuda.adams@abcd.gov.br

• Coordenação de Educação: educacao@abcd.gov.br

• Telefone geral: (61) 2026 1478

• WhatsApp 61 99684 5388
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