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RESUMO  

Introdução: No esporte de alto nível é necessário que se tenha um controle de treinamento do atleta, 

sobre seu estado de saúde, condições físicas, emocionais e sociais. Dessa forma os atletas e seus 

treinadores precisariam ter conhecimentos técnicos e científicos relacionados à metodologias de 

treinamento esportivo capazes de obter os melhores resultados. Esses resultados seriam através do 

doping genético no qual utilizaria a técnica de terapia genica que significa o uso não terapêutico de 

genes injetados em células diretamente no tecido muscular. Objetivo: Analisar métodos detecção 

de doping genético. Método: O estudo foi realizado através de uma revisão da literatura baseados 

em artigos científicos originais e de revisão. Resultado: A palavra dopagem significa o uso de 

substâncias ou métodos que podem comprometer e prejudicar à saúde dos atletas. Os principais 

aspectos do doping genético seria a utilização de genes alvos através da terapia genica que significa 

o uso não terapêutico de genes por meios de manipulação genica considerando que, o processo de 

envelhecimento e as distrofias musculares levam a perda de massa muscular. Então alguns 

pesquisadores focaram no tecido muscular como principal alvo para essa prática. Essa prática 

resultaria na detecção direta e indireta produzindo uma resposta imune humoral ao vetor adenovírus 

o qual é usado para introduzir o DNA modificado para uma célula humana. Esses vírus são 

modificados biologicamente para que eles não possam causar doenças quando utilizado em pessoas 

para produzir uma proteína funcional. Quanto a utilização de biosensores acredita-se que eles são 

capazes de produzir uma resposta seletiva, sensível e reprodutível de uma amostra em um tempo 

curto, além de múltiplas interações detectadas em sequências específicas de DNA, proteínas 

recombinantes e anticorpos. É interessante saber também que as cargas de treinamentos poderiam 

influenciar no processo de mudanças fisiológicas e metabólicas no organismo e talvez ele precisaria 

seguir uma série de recomendações para que esse método fosse bem-sucedido onde devemos levar 

em consideração as distintas fases de descanso, priorizando sempre a recuperação do atleta. 

Conclusão: Conclui-se neste trabalho que o doping genético surge das pesquisas avançadas na área 

da terapia gênica e tecnologias biomoleculares que usam um conjunto de técnicas de manipulação 

de DNA e RNA para o tratamento de disfunções do organismo com o potencial de aumentar a 

performance do atleta em modalidades esportivas além dos limites impostos pela genética. Neste 

caso sugere-se que mais estudos sobre doping genético no mundo esportivo sejam realizados, para 

que novos meios de detecção sejam explorados a fim de se evitar que as novas metodologias 

genéticas não coloquem em risco a saúde dos atletas. 
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I. INTRODUÇÃO 

No esporte de alto nível é necessário que tenha controle de treinamento e seguimento 

sistematizado do atleta, sobre seu estado de saúde, condições físicas, emocionais e sociais. Dessa 

forma os atletas e seus treinadores foram adquirindo meios de conhecimentos científicos e técnicos 

relacionados à teorias e metodologias de treinamento esportivo capaz de obter os melhores 

resultados. Estas abordagens estão diretamente associadas à medicina e outras Ciências Aplicadas 

ao Esporte, e é diante disso, que nascem novas ideias, propostas para tratar de enriquecer as já 

existentes, para melhorar as marcas ou alcançar os triunfos (PANCORVO, 2008).  

Com o objetivo de alcançar esses triunfos, os atletas acabam optando por decisões 

precipitadas e incorretas na utilização de substâncias e métodos considerados doping, sem se 

preocupar com os problemas provocados futuramente e, é interessante entender que doping 

significa a administração ou o uso de qualquer substância ou método ilícito com o propósito de 

obter aumentos artificiais no desempenho físico, motor e na capacidade de execução em uma 

competição (WORLD ANTI DOPING AGENCY, 2010). 

        Neste estudo de doping, onde doping genético é quando o atleta recebe um DNA transgênico 

que força seu próprio corpo a produzir a substância desejada. O processo de inserção de genes 

individuais em células específicas do corpo vem da ideia de curar doenças graves. Imaginava-se que 

só seria possível detectar o doping genético pela transferência de genes usando um procedimento 

analítico indireto extremamente dispendioso no campo da medicina molecular (ORTOLANI, 2012). 

Este DNA transgênico não se origina da pessoa que está sendo examinada, mas é transferido 

para o seu corpo através de um vírus biologicamente modificado como meio de transporte. O corpo 

de um atleta dopado geneticamente produz sozinho os hormônios que melhoram o desempenho, 

sem a necessidade de introduzir substâncias estranhas ao corpo. Ao longo do tempo, o corpo torna-

se seu próprio fornecedor de doping (WORLD ANTI DOPING AGENCY, 2010). Tal prática é 

realizada por meio de manipulação gênica, que pode ser definida como um conjunto de técnicas que 

permitem a inserção e expressão de um gene terapêutico em células-alvo que apresentam algum tipo 

de desordem de origem genética (não necessariamente hereditária), possibilitando a correção dos 

produtos gênicos inadequados que causam doenças (CHRISTOPHER, 2016). 

        THEVIS et al. (2010), explica que qualquer atleta poderiam-se beneficiar das técnicas de 

transferência de genes como qualquer outra pessoa cujo quadro clínico imponha tal necessidade. 

Além dessa grande dificuldade de detecção desta prática dopante estimularia sua utilização em larga 

escala no meio esportivo. Entretanto, metodologias analíticas estão sendo desenvolvidas a fim de 

detectar alterações nos genomas de atletas e seus respectivos produtos de bio-transformação. 

SCHNEIDER et al. (2013), explica também que o doping genético chama a atenção das 

autoridades responsáveis pela detecção deste método ilícito, por ser de difícil identificação.  



Nesta revisão procurou-se demonstrar o que é doping genético, as metodologias analíticas 

disponíveis para a sua detecção e as suas limitações, pois novos genes poderão entrar na lista de 

substâncias e métodos proibidos. Sendo assim, espera-se que mais pesquisas sejam realizadas para o 

desenvolvimento de trabalhos capazes de detectar este tipo de fraude em exames antidoping no 

esporte. Então, o objetivo desse estudo foi analisar métodos de detecção de doping genético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MÉTODOS 

 
O estudo foi desenvolvido através de uma revisão da literatura com base em artigos 

científicos sobre Doping; Doping Genético; Detecção; Atleta, Esporte; Terapia Gênica. 

 

2.1 Amostra: 
 

A amostra foi constituída por artigos científicos originais e de revisão. 

 

2.2 Técnica de coleta de dados: 

 
Foi feito uma análise de documentos e referências bibliográficas dos respectivos artigos que 

foram encontrados e coletados por palavras-chave das bases de dados GOOGLE ACADÊMICO; 

CELASFICS; SCIELO; BVS; BASE DE DADOS: EBSCO, PEARSON; BIBLIOTECA VIRTUAL 

FMU e entre outros. Os artigos foram lidos e os que, falaram sobre o tema abordado foram 

analisados e estudados e os demais artigos foram excluídos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. RESULTADOS 

3. 1. Principais aspectos do doping genético: 

        A palavra dopagem conforme apresentada no Código Antidopagem do Movimento Olímpico 

significa o uso de substâncias ou métodos que podem comprometer e prejudicar à saúde dos atletas. 

Esta prática é capaz de aumentar o rendimento e o desempenho no esporte, resultando então na 

presença de uma ou mais substâncias proibidas ou do uso de um método proibido no organismo do 

atleta (BAIRROS, 2011). 

        A dopagem é um fator eticamente condenável representando risco não apenas para quem a 

utiliza, pois, a escolha dessa prática é feita de acordo com que o atleta acredita que poderá ou irá 

favorece-lo em um determinado esporte. Por isso que a Agência Mundial Antidoping WADA-AMA 

organizou uma lista com as classes de substâncias e métodos que apresentam como característica, 

dois dos três seguintes critérios: possibilidade de aumento no alto rendimento ou desempenho, risco 

à saúde e violação do espírito esportivo (WADA, 2016).  

        Recentemente, a WADA implementou o passaporte biológico, o primeiro método indireto que 

realiza uma série de coletas sanguíneas para verificação de alterações significativas em parâmetros 

desta amostra com o objetivo de monitorar atletas de alto nível que vem a somar-se aos tradicionais 

métodos diretos do doping genético e seus principais genes alvos WORLD ANTI DOPING 

AGENCY (2010). 

 

3. 2. Método de doping genético e genes alvos WADA-AMA (2016): 

        Segundo dados WADA (2016), o doping genético é um método definido pelo uso não 

terapêutico de genes, de elementos genéticos e/ou de células que possuam a capacidade de aumentar 

o rendimento do atleta e seus genes alvos em humanos são: eritropoietina (EPO), enzima 

conversora de angiotensina I, hormônio do crescimento humano (hGH), fator de crescimento I 

semelhante a insulina (IGF-I), inibidor de genes da miostatina, folistatina, receptor ativado por 

ploriferador perixissomal (PPARs), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), endorfinas e 

encefalinas, leptinas, fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEPCK) e actinina alfa-3 (ACTN3). 

        O doping genético seria realizado injetando genes diretamente no corpo do atleta utilizando-se 

o método in vivo ou ex-vivo. No método in vivo, a entrega do gene poderia ser feita por meios 

físicos, químicos ou biológicos, sendo o biológico mais utilizado; nesse caso, utilizaria vírus 

(retrovírus, adenovírus, vírus adenoassociados, lentivírus) como vetores ao qual seria modificado 

biologicamente promovendo a inserção do gene artificial em células de um determinado órgão ou 

tecido-alvo. Já no método ex vivo envolveria a transferência de genes para células em meio de 

cultura e reintrodução para o tecido-alvo do atleta. Uma vez que implantada no atleta, essas células 



aumentariam a expressão de hormônios e de outras substâncias bioquímicas que aumentaria o seu 

desempenho físico. Para compreender como seria a utilização do doping genético precisamos 

entender como esse processo funciona a partir da terapia gênica. 

 

3. 3. Terapia gênica 

        A terapia génica é uma técnica experimental que utiliza genes para tratar ou prevenir a doenças.        

No futuro, esta técnica pode permitir que os médicos usem este método no tratamento de uma 

doença através da inserção de um gene nas células de um paciente, em vez do uso de drogas ou 

cirurgia. Os pesquisadores estão testando várias técnicas para a terapia genética em cobaias, 

incluindo: a substituição de um gene que causa a doença por uma cópia normal do gene; inativação 

de um gene que causa a doença, ou a eliminação de um gene que está causando ou funcionando de 

forma inadequada (NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, 2016). 

        Considerando que o processo de envelhecimento e as distrofias musculares levam a perda de 

massa muscular alguns pesquisadores focaram no tecido muscular como principal alvo para essa 

prática. Entretanto, para acompanhar a concentração da proteína, uma biopsia muscular seria 

exigida para revelar possíveis veículos virais ou alterações de genes o que torna praticamente 

inviável no cenário atual do esporte HANKENSON et al. (2010).  

         Portanto, apesar da terapia gênica ser uma opção de tratamento promissor para um número de 

doenças (incluindo desordens hereditárias, alguns tipos de cancro, infecções virais e doenças sem 

cura), a técnica continua a ser arriscada, e ainda está em fase de estudos para garantir que seja 

segura e eficaz (MISRA, 2013). 

 

3. 4. Detecção direta do doping genético: 

        A detecção direta de agentes utilizados no doping genético, com bases nas tecnologias atuais, 

poderia apresentar alguns desafios ou certas limitações. As principais desvantagens deste tipo de 

detecção é a região do genoma a ser estudada devido à existência de diferentes genes que codificam 

proteínas musculares; as proteínas relacionadas com funções respiratórias ou energéticas; as 

proteínas relacionadas a neurotransmissores cerebrais ou hormônios. Todas elas, de maneira 

particular ou em conjunto, podem incrementar o rendimento de um atleta. Nem sempre haverá 

mudanças no genoma com a expressão de um gene, mas sim no fragmento de DNA transcrito como 

RNA mensageiro, e, portanto, em proteínas funcionais BAIRROS et al (2011). 

 

 



 

3. 5.  Detecção indireta do doping genético 

        Os métodos indiretos de diagnóstico do doping genético poderiam detectar mudanças 

mensuráveis induzidas pelo gene dopante, que após a inserção ou expressão da respectiva proteína 

recombinante, poderia ocorrer uma resposta imune específica. Além disso, mudanças na transcrição 

de proteínas e metabólitos padrões após a introdução do transgene pode levar a marcadores 

substitutos, capazes de serem detectados por diferentes abordagens analíticas AZZAZY (2010). 

Acredita-se que poderá ocorrer também outros efeitos biológicos do doping genético como 

mudanças no nível de expressão de outras proteínas e respostas imunológicas frente ao veículo de 

entrega do gene.  

 

3. 6. Resposta imune humoral 

        A administração de vetores virais pode induzir também a uma resposta imune humoral. Ambos 

os fatores virais relatados, tais como o tipo de vetor, sorotipo, dose, via de administração e fatores 

relacionados ao hospedeiro, tais como a genética afetam a extensão da resposta imune humoral ao 

vetor. Quando o gene é injetado dentro de um vetor de adenovírus ou vírus adenoassociado (AAV), 

o qual é usado para introduzir o DNA modificado para uma célula humana, os vírus são 

modificados para que eles não possam causar doença quando utilizado em pessoas (NATIONAL 

LIBRARY OF MEDICINE, 2016) 

        O vetor pode ser injetado ou administrado por via intravenosa, e/ou diretamente em um tecido 

específico do corpo, onde ele é absorvido pelas células individuais. Como alternativa, pode-se 

coletar uma amostra de células do paciente e quando removida serão expostas ao vetor num 

ambiente de laboratório. As células contendo o vetor são então devolvidas ao doente para o 

tratamento da doença. Se o tratamento for bem-sucedido, o novo gene vai produzir uma proteína 

funcional (NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, 2016).  

 

3. 7.  Utilização de biosensores – ABBs 

         Acredita-se que os biosensores podem desempenhar um importante papel no controle do 

doping genético, provavelmente em conjunto com outras tecnologias de análise. Os biosensores 

podem ser classificados em duas classes: catalíticos e baseados na afinidade (ABB): como exemplo 

de biosensor catalítico temos o sensor de glicose, amplamente utilizado no controle da glicemia. Já 

os biosensores baseados na afinidade, são assim classificados devido à interação com a amostra, 

onde ocorre a formação de um complexo de afinidade na superfície do sensor (JÚNIOR e 

PEREIRA, 2010). 



         Em geral os ABBs são capazes de produzir uma resposta seletiva, sensível e reprodutível de 

uma amostra em um tempo muito curto e, além disso, eles tornam desnecessários ou reduzem 

consideravelmente o pré-tratamento das amostras. Diante disso, múltiplas interações podem ser 

detectadas simultaneamente, além de sequências específicas de DNA, proteínas recombinantes e 

anticorpos BAIRROS et al. (2011). 

 

3. 8. Cargas de treinamentos 

        É interessante saber a relação entre volume e intensidade das cargas de treinamento, onde o 

volume representa principalmente a quantidade de trabalho desempenhado e a intensidade é a 

qualidade do treinamento. Se o atleta utiliza a técnica de manipulação gênica querendo ou não 

poderia ocorrer um processo de mudanças fisiológicas e metabólicas no organismo e talvez ele 

precisaria seguir uma série de recomendações para que esse método fosse bem-sucedido. Se o treino 

do atleta for muito vigoroso no começo do experimento ou teste poderia então comprometer ou 

agravar as suas condições físicas e de saúde. Tudo em excesso faz mal, foi nesta perspectiva que 

coloquei a carga de treinamento como interferência após a aplicação do gene no organismo, pois o 

corpo pode reagir de forma negativa e também poderia levá-lo a um estado clínico mais grave e 

talvez a morte.  Ao tempo que programamos os treinamentos, devemos ter em consideração as 

distintas fases de descanso, priorizando sempre a recuperação do atleta (PANCORVO, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. CONCLUSÃO 

        Conclui-se neste trabalho que o doping genético surge das pesquisas avançadas na área da 

terapia gênica e tecnologias biomoleculares que usam um conjunto de técnicas de manipulação de 

DNA e RNA, e/ou proteínas para o tratamento de disfunções do organismo com o potencial de 

aumentar a capacidade física do atleta em modalidades esportivas além dos limites impostos pela 

genética. Especula-se que estas tecnologias para a manipulação de genes poderiam já estar sendo 

utilizadas em laboratórios de biologia molecular, legalizados ou clandestinos sem a garantia de 

segurança e de resultados positivos para a amplificação da performance física humana. 

         Neste caso sugere-se que mais estudos sobre doping genético no mundo esportivo sejam 

realizados, para que novos meios de detecção sejam explorados a fim de se evitar que as novas 

metodologias genéticas não coloquem em risco a saúde dos atletas. 
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