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1- RESUMO 

Há muitos anos são descritas substâncias exógenas, utilizados pelo homem para 

aumento das capacidades físicas. O uso de substâncias que aumentam o 

rendimento físico é quase tão antigo quanto o desenvolvimento das atividades 

físicas organizadas, seja no oriente, ocidente, nas sociedades simples ou 

complexas, esteve presente à utilização de alguns artifícios (físico, químico ou 

psicológico) destinados a aumentar a capacidade física humana. Em relação aos 

Jogos Olímpicos, há relatos de utilização de substâncias dopantes há mais de 30 

anos nos esportes como natação, ciclismo, handebol, futebol entre outros, que 

podem aumentar a desempenho do atleta e ate comprometer a saúde dele.Esses 

métodos de dopagem são detectados em exames de urina e sangue, em casos de 

atletas que fazem uso dessas substâncias as devidas punições são impostas pelos 

responsáveis pelos eventos esportivos dentre eles estão o COI, a FIFA, federações. 

Um simples medicamento,o furosemida, um diurético usado para controlar peso 

pode levar a um resultado positivo para exame de antidopagem, aconteceu no Brasil 

com a ginasta e medalhista Daiane dos Santos na qual foi considerada culpada e 

sofreu punição.O doping constitui-se num grande problema do esporte 

contemporâneo. Apesar do discurso quase hegemônico de condenação desta 

prática, a eliminação doping do cenário esportivo parece ainda distante. 

 

2 – INTRODUÇÃO 

Admiramos todos os anos em eventos de competições esportivas uma enorme 

expectativa dos atletas, muita rivalidade e treino para alcançar o objetivo de ganhar 

uma taça, uma medalha, ou um nome marcado para sempre na história do esporte, 

nos dias atuais presenciamos também outra questão que muito se fala no meio 

atletismo, o uso de medicamentos que estimulam hipertrofia ou aumentam a 

velocidade do atleta, essa finalidade é chamada de doping, e atualmente temos 

métodos de terapia gênica que resultam nesses benefícios para o atleta que é 

denominado como doping genético1. Segundo o Código Mundial Antidopagem o 

método de dopagem consiste no uso de substâncias ou métodos que são capazes 

de aumentar artificialmente o desempenho do atleta durante uma competição é 

considerada como violação às regras estabelecidas nos artigos 2.1 a 2.10 do Código 

Mundial Antidopagem. 

 



 

3 –OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica sobre 

principais tipos de doping no esporte. 

 

4 – METODOLOGIA 

O presente estudo foi uma revisão bibliográfica sobre tipos de doping em revistas 

cientificas recentes a partir do ano 2000, bancos de dados públicos como Pubmed, 

Scielo, CAPES e outros, utilizando as palavras chaves: Doping, Esporte, 

Medicamento, Terapia Gênica. 

 

5 – DESENVOLVIMENTO 

O presente trabalho nos faz notar que a utilização de substâncias ou métodos ilícitos 

vem desde a pré-história quando os homens utilizavam drogas para melhorar seu 

desempenho no trabalho, e com o passar dos anos essas drogas chegaram até o 

cenário esportivo no quais diversas modalidades esportivas e diversos eventos 

realizados, tais como as olimpíadas, copa do mundo entre outros eventos de 

competição. O risco na saúde de atletas pelo abuso destes artifícios para atingir 

metas e resultados é o que nos faz perguntar até onde pode chegar o abuso dessas 

drogas. 

 

6– RESULTADOS PRELIMINARES 

Por definição é considerado doping o uso de substâncias ou métodos capazes de 

aumentar artificialmente o desempenho esportivo e que estejam listados pela 

WADA-AMA/IOC (World Anti-DopingAgency/International Olympic Committee) sejam 

eles potencialmente prejudiciais á saúde do atleta ou a de seus adversários, ou 

contrário ao espírito do jogo.3 

Fazem parte da lista: substâncias como agentes anabólicos, hormônios peptídicos, 

fatores de crescimento e substâncias afins, beta-2 agonistas, antagonistas de 

hormônios e moduladores, diuréticos e outros agentes mascarantes, além de 

estimulantes, narcóticos, canabióides e glicocorticóides; entre os métodos proibidos 

constam o aumento da transferência de oxigênio (aumento artificial da captação de 

oxigênio, manipulação do sangue para aumentar a taxa de transporte de oxigênio), 

manipulação química e física e doping genético; algumas substâncias são 

específicas para alguns esportes como, por exemplo, álcool e beta-bloqueadores.4 



 

De acordo com a definição de 2004 da WorldAnti-DopingAgency – WADA (Agência 

Mundial Antidoping – AMA), doping genético é a utilização para fins não terapêuticos 

de células, genes, elementos genéticos, ou de modulação da expressão genética, 

que tenham a capacidade de melhorar o desempenho esportivo.5 

A Terapia gênica humana consiste em introdução de:  

a) genes responsáveis por produtos terapêuticos, isto é genes normais, ou b) células 

geneticamente modificadas com a finalidade de bloquear a atividade de genes 

prejudiciais, ativar mecanismos de defesa imunológica, ou ainda produzir moléculas 

de interesse terapêutico.5 

O uso indevido dessa terapia é denominado doping genético e tem alimentado um 

debate científico-acadêmico cuja importância vem crescendo em medicina esportiva 

e ciências do esporte. Até o presente momento não há registro de nenhum caso de 

atleta que tenha feito uso de manipulação genética. Por outro lado, considerando 

que ainda não existem meios de controle e detecção do doping genético, e que, 

teoricamente, já é possível empregar essa técnica em seres humanos e outros 

animais, não se pode afirmar categoricamente que nenhum atleta já não o tenha 

experimentado.6 
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