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RESUMO 
 

Enquadramento teórico: A suplementação desportiva e o doping são uma temática que 

representa um dos problemas com maior destaque e preocupantes da realidade 

desportiva, não só pelo facto de falsear a “verdade” da mesma, mas também porque 

apesar de potenciar o rendimento, poderá colocar em risco a saúde do atleta. 

Atualmente, a lei nº38/2012 de 28 agosto aprova a lei antidopagem no desporto, de 

acordo com as regras estabelecidas no código mundial antidopagem, mas infelizmente 

a criação da presente regra continua a não ser suficiente para dissuadir as pessoas para 

o consumo de substâncias ilícitas. 

Objetivos: Compreender a perceção dos atletas e avaliar a respetiva literacia ao tema 

em questão, sendo o principal objetivo, analisar a seguinte questão do estudo “Doping- 

Necessidade ou complemento?”. 

Metodologia: Na primeira fase desta investigação, foi elaborado um questionário com 

22 questões, a 487 indivíduos, com idade igual ou superior a 15 anos. O estudo foi 

realizado em Portugal e abrangeu todos os atletas federados e não federados. 

Posteriormente, foi realizada uma entrevista a uma jovem atleta de natação pura e a 

um treinador com o objetivo de poder obter uma comparação. 

Resultados: Podemos constatar que na globalidade do estudo, os inquiridos indicam que 

os suplementos são um complemento na vida do atleta (61%). Relativamente ao doping, 

a maioria dos inquiridos defende que o doping não é considerado nem complemento 

nem necessidade na vida do atleta (65%), excetuando uma pequena minoria que 

defende que o doping é um complemento (17%). 

Conclusão: Existe muita informação no que respeita à problemática da suplementação 

e doping, contudo essa informação nem sempre é a mais correta. O uso dos mesmos 

deverá ser disciplinado com base em informação fidedigna, o que implica também uma 

formação e atualização dos médicos, atletas e população em geral. Salientar ainda, que 

apesar da maioria da nossa amostra seja contra a dopagem, encontramos uma pequena 

percentagem que se manifesta favorável ao consumo de algumas substâncias dopantes. 

Palavras-chave: Estudo, Desporto, Suplementos, Doping, Atleta, Aspetos Médico-Legais 
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ABSTRACT 
 

Background: Nowadays, sports supplementation and doping are one of the most 

important and worrying problems of sports’ reality, not only do they falsify the “truth” 

of sports, but they also increase performance and compromise the athlete's health. 

Currently, Law No. 38/2012 of 28 August approves the Anti-Doping act in sports, 

adopting the rules established in World Code Anti-Doping, but unfortunately the 

creation of this rule is still not sufficient to stop doping usage. 

Aims: Understand athletes' perception and people’s literacy in this subject, the main 

point being the study of the concept “Doping- Necessity or complement?”. 

Methodology: The first phase of this investigation, a questionnaire consists of 22 

questions answered by 487 individuals, aged 15 or older. The study was conducted in 

Portugal and included both federated and non-federated athletes. Additionally, a young 

female swimmer and a coach were interviewed in order to compare the subject in 

question. 

Results: In the overall study, athletes state that supplements are a complement to 

athlete's life (61%). Regarding doping, the majority of the sample argue that doping is 

considered neither a complement nor a necessity (65%), except a small minority who 

argues that doping is simply a complement (17%). 

Conclusion: There is a lot of information regarding supplementation and doping, but this 

information is not always correct. The use of supplementation should be done with the 

correct information which means providing a better guidance to doctors, athletes and 

the overall population. Even though most of our sample is against doping, a small 

portion of people are in favor of some doping substances. 

 
 

Keywords: Study, Sport, Supplements, Doping, Athlete, Legal-medical aspects 
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INTRODUÇÃO 

O desporto é incontestavelmente um mundo regulado por normas, regras, princípios e 

valores, sendo também estes indiscutivelmente violados uma e outra vez com o intuito 

de alcançar a vitória a qualquer custo, mesmo que tal violação ou quebra de regras 

coloque em risco a saúde dos atletas. 

O ideal desportivo na sua génese, é precisamente a igualdade de oportunidades, 

baseada no desinteresse para além da competição em si mesma. Defende que ganhe o 

melhor, o que tem maior capacidade e que mais trabalhou para alcançar a vitória. Todos 

estes valores, estes ideais, fazem do espaço desportivo uma escola de virtudes, de 

preparação para a vida, de formação de uma moral de respeito pela dignidade de uns 

para com os outros, defende Marivoet. 

Com a industrialização e a crescente mecanização das atividades do dia a dia do homem, 

o sedentarismo tem vindo a aumentar, privando as pessoas, cada vez mais, da atividade 

física. Consequentemente verifica-se um aumento significativo da prevalência de 

obesidade, e outras doenças crónicas como a diabetes. Em reação a esta tendência, têm 

sido criadas, em todo o mundo, estratégias de promoção da atividade física e da prática 

de desporto. Contudo, não são apenas as razões de saúde e de bem-estar que motivam 

os praticantes desportivos, mas também a cultura do corpo e a preocupação estética 

com a forma e espeto físico. 

Para alcançar estes ideais, tem sido constantemente “vendida” a ideia de que os 

resultados são facilmente alcançados apenas recorrendo ao consumo de alguns 

suplementos nutricionais e em casos extremos, substâncias dopantes. 

Os suplementos nutricionais ao serem anunciados e promovidos como produtos 

“milagrosos” para otimizar o rendimento desportivo em geral, transformam os 

praticantes desportivos, num grande mercado. Deste modo, esta população torna-se 

suscetível à indústria publicitária, que transmite muitas vezes informação incompleta e 

facciosa, o que leva os atletas a utilizarem frequentemente suplementos sem qualquer 

critério de indicação, podendo correr o risco de desenvolverem défices nutricionais e, 

consequentemente, prejuízos na sua performance e saúde. 
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São habituais e correntes as crenças entre os atletas de que os suplementos nutricionais 

são seguros porque são “naturais” e que são eficazes porque o respetivo princípio ativo 

já é utilizado há centenas ou mesmo milhares de anos. São duas crenças muito 

populares entre os atletas, mas comprovadamente incorretas. 

Os suplementos nutricionais são atualmente de venda livre no mercado, a não ser que 

seja demonstrada forte evidência de efeitos adversos, e/ou informações falsas nos 

rótulos. Como não são considerados medicamentos não estão sujeitos a ensaios clínicos 

independentes que avaliem quer o grau de nocividade, quer a sua segurança e eficácia. 

Os suplementos podem ser potencialmente prejudiciais, podem apresentar toxicidades, 

contaminações e a resposta aos diferentes suplementos está sujeita a uma variabilidade 

individual. A falta desta informação e a ausência de controlo representa um risco na 

saúde da população. Para além disso tem-se verificado em alguns estudos uma potencial 

correlação entre o uso de suplementos nutricionais e a probabilidade de iniciar o 

consumo de substâncias dopantes ilegais, doping. 

O doping é um problema geral e quando abordamos este problema, não o podemos 

fazer como que se de um ato de moralismo se tratasse, uma vez que o mesmo faz parte 

da nossa vida, do nosso quotidiano e da nossa natural inconsciência. 

A dopagem representa um flagelo que põe em causa a imagem do desporto, como uma 

escola de virtudes onde os valores, os princípios e as regras são respeitados e 

preservados. 

Assim sendo, e tendo em conta que não encontramos nenhum trabalho que sistematize 

e sintetize o estado da arte acerca desta temática, o nosso objetivo é precisamente, 

perceber o que se sabe sobre esta temática. Mais concretamente o nosso objetivo geral 

é obter resposta ao seguinte problema, Doping: “Necessidade ou complemento?”, 

sendo este o objetivo central do estudo em epígrafe. 

Assim sendo, este trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos organizados da 

seguinte forma: 
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Capítulo 1 (Enquadramento teórico) - Este capítulo encontra-se dividido em cinco 

subcapítulos, sendo o primeiro sobre o conceito do doping passando pela questão ética 

e moral, no segundo é apresentada uma breve história deste problema a nível 

internacional e nacional (Portugal), o terceiro remete-se para a apresentação das razões 

que levam a tal ocorrência, e o quarto e último, sobre os casos positivos existentes. 

Capítulo 2 (Objetivos) - São apresentados os objetivos gerais e específicos do estudo. 

 
Capítulo 3 (Metodologia) - Neste capítulo constam todos os procedimentos para a 

elaboração do estudo e recolha de dados. 

Capítulo 4 (Apresentação e discussão de resultados) - Apresentam-se os resultados 

obtidos assim como a respetiva discussão dos mesmos. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1.1. Evolução histórica a nível mundial 

O uso de substâncias capazes de melhorar o rendimento desportivo provém desde os 

tempos antigos em que eram utilizadas “poções mágicas” em vários contextos, tais 

como: rituais religiosos, situações de guerra, bruxarias e no tratamento de doentes. Esta 

prática era recorrente em diversas culturas. (1) A vontade de superação dos próprios 

limites sempre foi inerente à competição desportiva. (1) 

Já desde a Grécia Antiga, os atletas olímpicos usavam várias misturas de conhaque e 

vinho e ingeriam cogumelos alucinógenos para melhorar o desempenho tendo como 

principal lema “getting bigger, stronger and faster”. (2) Os Gregos incorporaram o 

desporto no seu estilo de vida, como um costume cultural e religioso. Estas celebrações, 

serviam para estabelecer a superioridade política, geográfica e económica. O uso de 

substâncias proibidas não era desencorajado. Como recompensa, eram oferecidas aos 

atletas várias substâncias para aumentar o desempenho físico sendo este considerado 

um ato normal. (2) 

Nesta época, os atletas eram considerados socialmente superiores, o que lhes permitia 

receber vários prémios, como casas, isenção de impostos e prestação de serviço militar, 

chegando a serem considerados semideuses, devido às suas habilidades atléticas. (3) Na 

antiga Roma também era conhecido o uso de substâncias dopantes pelos gladiadores 

para aumentar o rendimento na arena. Os corredores, alimentavam os cavalos com uma 

mistura poderosa, com a finalidade de estes ganharem maior velocidade. Já os 

gladiadores, eram dopados, com mistura de estimulantes e álcool, com o propósito de 

evitar a fadiga e as lutas serem de maior violência e sangrentas de forma a agradar a 

audiência. (3) 

No século XVI, recorre-se ao uso de drogas para fins militares. A cocaína, heroína, 

anfetamina ou a morfina foram utilizadas durante a Guerra Civil dos EUA, na guerra da 

Alemanha em 1883 e na II Guerra Mundial (1939-1945). (3) A meio do século, a ciência 

moderna dá os primeiros passos. Se por um lado, com o avanço da ciência surgem novos 

medicamentos e novos tratamentos, por outro cresce o aumento de consumo de drogas 
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e outras substâncias no mundo desportivo e nasce a investigação científica dos efeitos 

dos anabolizantes. (3) 

Com a intenção de melhorar o rendimento a qualquer custo, os atletas começaram a 

combinar determinadas drogas. O primeiro caso conhecido de morte por dopagem, 

surge a 1886, com o ciclista Arthur Linton, durante a competição de Bordeaux-Paris. (3) 

Durante a maratona de Saint Louis, em 1904, Tom Hicks morreu como resultado do uso 

de uma mistura de conhaque e estricnina. Misturas de estricnina, heroína, cocaína e 

cafeína foram amplamente utilizadas pelo atleta. Essa prática era comum até que a 

heroína e a cocaína se tornaram disponíveis apenas com receita médica em 1920. Em 

1930, os atletas substituíram as anfetaminas por estricnina como estimulante. (1) 

Depois de vários incidentes em competições, em 1928, a Federação Internacional de 

Atletismo (IAF) tornou-se a primeira federação internacional a proibir o doping em 

competições desportivas e trinta e dois anos depois, o teste anti-doping foi 

implementado. (4) Em relação às Olimpíadas, os primeiros controlos oficiais ocorreram 

nos Jogos Olímpicos de 1972, em Munique. Os esteroides anabolizantes foram as 

primeiras substâncias controladas nas Olimpíadas de 1976 em Montreal e, como 

consequência desta conduta, muitos atletas foram desqualificados. O Comité Olímpico 

Internacional (COI), declarou que os resultados dos testes de doping deveriam ser 

divulgados dentro da competição. (4) 

Introduzir controlos anti-doping fora das competições foi um novo marco na campanha 

anti-doping em 1989. Um caso divulgado foi o canadense Ben Johnson, o famoso 

velocista dos 100 metros, com o uso de esteroides anabolizantes levando à sua 

suspensão por dois anos e depois vitalícia, dada a existência de outra contraordenação 

em 1993. (4) Durante as décadas de 1980 e 1990, os programas clandestinos de doping 

espalharam-se de modalidade para modalidade, guiados por farmacêuticos e 

profissionais de medicina desportiva. Em 1999, o COI organizou uma Conferência 

Mundial sobre Doping. Foi nessa reunião que foi fundada uma agência global 

independente, a Agência Mundial Antidoping (WADA). Atualmente, a maior 

preocupação recai sobre a dopagem genética. Da qual ainda não existe nenhuma 

evidência que comprove a sua eficácia. (4) 
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SUBSTÂNCIAS 

• Estimulantes 
• Narcóticos 

• Esteroides anabolizantes 

• Bloqueadores dos beta-recetores 

• Diuréticos 

MÉTODOS PROIBIDOS 

• Transfusões sanguíneas 
• Manipulação farmacológica, química e física 

• Álcool 

• Anestésicos locais 

• Corticosteroides 

 

1.2. Definição de doping 

Hoje em dia, no desporto, o uso de substâncias e métodos de aperfeiçoamento de 

desempenho é proibido e conhecido como "doping", um termo que supostamente 

apareceu pela primeira vez num dicionário inglês em 1889. O doping foi descrito como 

um “remédio” contendo ópio que foi usado para "dopar" cavalos. Em 1933, Beckmanns 

Sport Lexikon, define o doping como o uso de agentes estimulantes que permitem o 

atleta ultrapassar os seus limites normais de desempenho. 

Em 1952, a associação de Médicos Desportistas Alemães (Deutscher Sportärztebund) 

afirma o doping como a ingestão de qualquer produto farmacêutico, 

independentemente da sua atividade, com a intenção de melhorar o desempenho 

durante uma competição. No mesmo ano, Keysers Sportlexikon define o doping como a 

administração de agentes estimulantes para o aprimoramento do desempenho no 

desporto. Desde aí, a utilização antes ou durante a competição originaria a 

desqualificação. (5) 

Em 1971, a Comissão Médica do Comité Olímpico Internacional afirmou que todas as 

substâncias, aplicadas para fins terapêuticos que influenciam o desempenho pela sua 

composição ou dosagem, são agentes de doping. 

No mesmo ano, a Associação Alemã de Atletismo afirmou que, “cada atleta é proibido 

de participar numa competição, se estiver sob a influência de produtos farmacêuticos na 

lista proibida. A prova de doping é obtida por deteção qualitativa. Tempo, dosagem e 

potencial do agente são irrelevantes”. Foram surgindo várias definições ao longo do 

tempo, no entanto todas as definições de dopagem apresentam algumas divergências. 

O Comité Olímpico Internacional de 1988 definiu o doping como o uso de substâncias e 

métodos proibidos. Lista de classes proibidas de substâncias e métodos: 
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RECURSO FRAUDULENTO 

Desde cedo que foi implementada a ideia de jogo limpo e integridade a todos os 
membros de uma comunidade desportiva. O doping viola os princípios básicos do 
jogo limpo e resulta no engano tanto dos outros atletas como dos espectadores. O 
doping deve ser visto como "batota" e os direitos dos atletas dedicados a manter o 
desporto limpo e justo devem ser protegidos. 

IMPACTO NA SAÚDE DO ATLETA 

 

A utilização de substâncias dopantes pode comprometer a saúde física e mental do 
atleta a curto ou longo prazo, assim sendo, a preocupação com a saúde e 
segurança do desportista tem sido um fator importante na luta contra o doping. 

VIOLAÇÃO DA ÉTICA DESPORTIVA 

 

O jogo limpo, a honestidade, o caráter, a educação e a virtude do atleta são partes 
integrantes da pedagogia e da ética pedagógica. A violação dos princípios éticos no 
desporto não é aceitável, e o seu incumprimento é visto como uma transgressão. 

 

De acordo com a Convenção antidoping de 1989 do Conselho da Europa, o “Doping no 

desporto”, é definido pela administração ou uso de agentes de doping farmacológico ou 

de métodos de doping por atletas. 

1.3. Formas de dopagem 

Existem várias razões que levam um atleta a procurar uma substância/método para 

aumentar a sua eficiência desportiva. As razões mais comuns passam por aumentar a 

massa muscular, aumentar o transporte de oxigénio para os tecidos, obter uma 

recuperação mais rápida após o esforço físico, ganho de concentração, reduzir peso ou 

esconder o uso de outras substâncias. (6) 

Estes objetivos podem ser alcançados a partir de diversas formas desde o recurso a 

substâncias, transfusões sanguíneas, manipulação física e química das amostras ou com 

recurso a dopagem genética. 

1.4. Riscos da Dopagem 
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1.5. Luta contra a dopagem a nível mundial 

A primeira referência de dopagem ocorreu durante as Olimpíadas de 1904, facto que 

levou o Comité Olímpico Internacional a criar as primeiras normas sobre as substâncias 

proibidas em competições olímpicas. Desde então, surgiram medidas que tentavam 

impedir a dopagem, tais como a investigação do vestuário e a alimentação dos atletas. 

Entretanto, muitos dos problemas médicos verificados nos atletas olímpicos não podiam 

ser explicados somente por meio da fisiopatologia do desporto, o que reforçava ainda 

mais as suspeitas de dopagem durante as olimpíadas. (7) 

Em 1928, a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) tornou-se a 

primeira federação desportiva a proibir o uso de produtos antidoping no desporto. 

A luta contra o doping, como atualmente conhecemos, teve início em 1961, com o 

resultado da morte de um ciclista dinamarquês durante os Jogos Olímpicos de Roma. 

Durante a corrida de equipa, Knud Enemark Jense, desmaiou e acabou por falecer. 

Alguns dos seus companheiros de equipa também sofreram alterações, mas viriam a 

recuperar. Os atletas receberam uma espécie de "cocktail" estimulante por um líder da 

equipa. O relatório afirmou que continha Ronicol, um vasodilatador, e outro que 

continha alguma substância semelhante à anfetamina. Era de certa forma conhecido, o 

uso de “cocktails” de diferentes drogas, mas o conteúdo real do dinamarquês nunca foi 

oficialmente confirmado. Medicamentos provavelmente estimulantes/vasodilatadores, 

em simultâneo, causaram a tragédia. 

Os Jogos Olímpicos de Roma, foram os primeiros jogos a serem transmitidos ao vivo para 

uma audiência internacional. A morte do atleta olímpico enquanto competia, foi 

transmitido ao vivo para milhões de espectadores, em todo o mundo, situação que não 

poderia ser aceite pela COI. 

Devido à tragédia, o COI e a União Internacional de Ciclismo (UCI) planearam alguns 

testes no ciclismo nos Jogos de Tóquio de 1964, mas a tentativa falhou. Amostras foram 

recolhidas nos Jogos da Cidade do México em 1968, e o primeiro caso de doping 

olímpico foi encontrado. Um membro da equipa de pentatlo moderno sueco acusou 

positivo para álcool e a sua equipa viria a ser desclassificada e consequentemente 

retirada a medalha de bronze conquistada. 
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Nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, um abrangente programa de testes foi 

introduzido. Cerca de 7.000 atletas competiram e mais de 2.000 amostras foram 

recolhidas e analisadas para diferentes estimulantes. Rick DeMont, atleta de natação 

pura dos EUA, medalhista de ouro de 16 anos na prova de 400m livres, acusou positivo 

na substância, efedrina, substância que ele consumia diariamente para o controlo da 

asma. 

Algumas Federações Desportivas Internacionais (IF) e as federações desportivas 

nacionais seguiram o exemplo, mas o progresso foi modesto até o melhor homem 

velocista do mundo ter sido encontrado dopado com esteroides anabolizantes nos Jogos 

Olímpicos em Seul em 1988. 

No final da década de 1990, os suplementos nutricionais começaram a ganhar grande 

popularidade entre os atletas profissionais e também amadores, e um número 

alarmante de casos positivos de doping para drogas como a nandrolona foi relatado em 

diferentes modalidades, incluindo o futebol. Os atletas outorgaram os seus casos 

positivos de esteroides à ingestão de suplementos nutricionais contaminados com 

nandrolona ou outros esteroides anabolizantes. Um exame cuidadoso de mais de 600 

suplementos nutricionais realizado pelo laboratório credenciado pela WADA apoiou 

esta alegação, pois 15% das amostras analisadas continham esteroides androgénicos 

anabólicos não descritos no rótulo. Grande era a preocupação desta descoberta, visto 

que a maioria dos suplementos nutricionais contaminados estava disponível 

gratuitamente em clubes de fitness, lojas de alimentos saudáveis e na Internet. Após a 

publicação destes resultados, os FIs, liderados pelo COI e pela FIFA, lançaram uma 

campanha educativa alertando os atletas para evitar suplementos nutricionais que não 

eram aprovados pelos órgãos reguladores nacionais relevantes. Foi recomendado que 

os suplementos nutricionais só deveriam ser adquiridos se aconselhados por 

profissionais qualificados. (7) 

Em 1999, foi criada a WADA, em Lausanne, Suíça. Desde a sua criação, a WADA 

melhorou a coordenação de organizações antidoping nacionais e internacionais, 

elaboraram novas leis e as linhas orientadoras para a aplicação das mesmas, 

monitorizaram o cumprimento das regras antidoping e posteriormente, aumentou a 

relevância da educação como um aspeto fundamental na luta contra o doping. (7) 



“DOPING: NECESSIDADE OU COMPLEMENTO?” 

11 

 

 

 

Além das campanhas de informação e educação, os exemplos mais importantes foram 

a introdução de regras processuais para o controlo de doping, a criação e 

acompanhamento de uma lista de substâncias e métodos proibidos, a introdução de 

testes fora da competição o credenciamento de laboratórios de controlo de doping, 

normas para isenção do uso terapêutico e posteriormente a introdução de amostras de 

sangue. 

Em 2009, entra então em vigor o Código Mundial Antidopagem atualizado, que perdura 

na atualidade. A importância de uma agência independente como a AMA foi 

reconhecida a nível mundial especialmente pela UNESCO, Interpol e indústrias 

farmacêuticas. Portanto, a AMA conseguiu o apoio destas organizações na luta contra a 

dopagem. 

A AMA publica anualmente a lista atualizada de substâncias e métodos proibidos. 

Contudo, devido à possibilidade de várias substâncias proibidas não serem detetadas 

nos controlos, foi criado o conceito de passaporte biológico do atleta, em 2009. O 

objetivo deste foi monitorizar, através de análises longitudinais, os parâmetros 

hematológicos que conseguissem servir de evidência indireta de dopagem. 

Uma iniciativa muito interessante da AMA foi a criação dos guias para os atletas, que 

contém informação sobre o código mundial antidopagem, sobre a lista de substâncias e 

métodos proibidos e também sobre os suplementos alimentares e o risco inerente de 

um controlo antidopagem positivo devido à utilização dos mesmos. 

A contaminação com substâncias proibidas dos suplementos, mesmo dos considerados 

“confiáveis”, pode advir de maneira acidental ou intencional e os atletas que usem 

suplementos, seja por opção ou até mesmo por razões médicas, devem estar 

conscientes dos riscos inerentes à utilização dos mesmos. 

Atualmente, a luta contra a dopagem tem dois focos: 

 
1. A luta no âmbito competitivo através da legislação pertinente, controlos 

antidopagem e campanhas educativas; 

2. A luta no âmbito social devido ao uso e abuso de suplementos e hormonas, 

particularmente por utentes dos ginásios, na busca de mais “força” e do “corpo 

perfeito”; 
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1.6. Em Portugal 

Portugal tem um longo historial na luta contra a dopagem no desporto. Desde muito 

cedo que o nosso país tomou consciência da relevância fundamental de um sistema 

eficaz na luta contra a dopagem no desporto, de forma a preservar a saúde dos atletas 

e a verdade desportiva. 

A ADoP é a organização nacional antidopagem com funções no controlo e na luta contra 

a dopagem no desporto, nomeadamente enquanto entidade responsável pela aplicação 

de regras com vista a desencadear, implementar ou aplicar qualquer fase do 

procedimento de controlo de dopagem. A ADoP exerce as suas competências no 

território nacional e, sempre que solicitada pela AMA ou federações internacionais, no 

estrangeiro. A ADoP colabora com os organismos nacionais e internacionais com 

responsabilidade na luta contra a dopagem no desporto. A ADoP veio substituir o 

Conselho Nacional Antidopagem (CNAD) enquanto organização nacional antidopagem 

de Portugal. 

A ADoP, no exercício da sua missão, rege-se pelos princípios da independência científica, 

da precaução, da credibilidade e transparência e da confidencialidade. 

 

 

Figura 1 - Organograma da autoridade antidopagem de Portugal 
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Em 1968, foi realizado o primeiro controlo de dopagem em Portugal, no decurso da volta 

a Portugal em bicicleta. O controlo foi solicitado pelo diretor geral dos desportos, Dr. 

Armando Rocha e as análises foram realizadas num laboratório particular em Lisboa. 

O Laboratório de Análises de Dopagem (LAD) é um dos cerca de trinta laboratórios 

antidopagem a nível mundial acreditados pela AMA para a realização de procedimentos 

analíticos relacionados com a luta contra a dopagem no desporto. O LAD dispõe de 

autonomia técnica e científica. O laboratório é dirigido por um coordenador científico, 

fazendo ainda parte dos seus recursos humanos um técnico assessor, um responsável 

pelo sector de análises clínicas que também é técnico supervisor, um técnico superior 

responsável pela cadeia de custódia, um adjunto do responsável pela cadeia de 

custódia, técnicos superiores de laboratório, técnicos de diagnóstico e terapêutica e um 

auxiliar de laboratório. O LAD cumpre todos os requisitos da Norma Internacional para 

Laboratórios (ISL) da AMA, respeitantes designadamente às tecnologias impostas para 

a identificação e quantificação de substâncias dopantes. 

O LAD mantém colaborações próximas com outros laboratórios, nomeadamente através 

da formação de técnicos e na participação de alguns dos seus colaboradores na 

Associação Mundial de Cientistas de Controlo de Dopagem (WAADS) e ainda desenvolve 

projetos de investigação em cooperação com outros laboratórios de análises de 

dopagem a nível internacional e com instituições científicas nacionais em temáticas 

relacionadas com o desenvolvimento de novas metodologias analíticas. (IPDJ). Das 

análises realizadas para o ciclismo entre 1969 e 1984, cerca de 11% dos resultados foram 

positivos, sendo mais reduzida comparativamente às obtidas noutros países, apesar de 

ser uma percentagem elevada. 

O primeiro diploma legal português que aborda a temática da dopagem, o Decreto-Lei 

n.º 420/70, foi publicado no ano de 1970. Passados sete anos, as autoridades 

portuguesas decidem criar a Comissão para Regulamentação do Controlo Antidopagem. 

Esta passou, posteriormente, a ser a primeira organização nacional antidopagem de 

Portugal, sendo intitulada de Conselho Nacional Antidopagem (CNAD). O número de 

modalidades desportivas controladas em Portugal foi aumentando de forma gradual, 

tendo ultrapassado as 10 modalidades em 1988, as 20 modalidades em 1992, as 30 

modalidades em 1998, as 40 modalidades em 2000 e as 50 modalidades em 2004. 
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Portugal foi um dos primeiros países a nível mundial a reconhecer o direito ao 

tratamento. O CNAD criou, em 1994, um sistema de notificação do uso de substâncias 

dopantes para tratamento de situações patológicas, para que o praticante desportivo 

pudesse exercer esse direito, que só viria a ser reconhecido a nível internacional em 

2003 pela Norma Internacional de Autorização para Utilização Terapêutica (AUT) da 

WADA. Uma substância ou método é considerada proibida quando existe evidência que 

o seu uso possa levar a um aumento do rendimento desportivo para além do treino, que 

possa colocar em risco a saúde do atleta ou que ponha em causa o espírito do desporto. 

A WADA publica anualmente uma lista aberta, onde se encontram as substâncias e 

métodos proibidos. 

Tabela 1 - Substâncias e métodos de dopagem proibidos 
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Esteroides, androgénicos, 
anabolisantes 

 

Endógenos 
 

Exógenos 

 

Agentes anabolizantes 

Outros agentes 

anabolizantes 

 

Essa mesma lista tem sofrido transformações de forma a incorporar as novas 

tendências, alertar para as vias de administração proibidas e adequar aos avanços 

farmacológicos e analíticos. Esta lista divide-se em três secções de acordo com as 

circunstâncias em que existe a proibição, ou seja, substâncias/métodos que são 

proibidos em qualquer circunstância, somente durante uma competição, ou apenas 

proibidas em determinados desportos. Esta distinção advém do facto de existirem 

substâncias/métodos que vão ter um efeito a longo prazo, como por exemplo os 

esteroides anabolizantes ou a hormona de crescimento, e como tal mesmo tomados 

durante um período de treino vão ter efeito na competição, sendo por isso sempre 

proibidas. 

1.7. Substâncias não aprovadas oficialmente 

As substâncias não aprovadas oficialmente são substâncias farmacológicas que não 

estão referidas em nenhuma das restantes listas e que não foram objeto de aprovação 

para uso terapêutico em humanos por qualquer autoridade reguladora governamental 

de saúde pública. 

Agentes anabolizantes 

Os agentes anabolizantes estão divididos em dois grupos e subgrupos, como está 

descrito na tabela 2. Os exógenos são substâncias que não são normalmente produzidas 

naturalmente pelo organismo, enquanto os endógenos o são. 

 
 

 
Tabela 2 - Grupos e subgrupos para os agentes anabolizantes 
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Um dos grupos de substâncias mais procurado e utilizado no mundo é o grupo dos 

esteroides anabolizantes, sendo este o grupo com mais casos positivos de doping no ano 

2017. São geralmente utilizados por halterofilistas, lançadores de peso e praticantes de 

modalidades desportivas que exijam força explosiva. 

Estes pertencem a um grupo de derivados sintéticos da testosterona, produzidos para 

maximizar efeitos anabólicos e minimizar efeitos androgénicos. Os efeitos androgénicos 

não são de interesse para o atleta, mas nenhum fármaco atualmente disponível é capaz 

de desencadear somente efeitos anabólicos. 

 

EFEITOS ANDROGÊNICOS EFEITOS ANABÓLICOS 
 

 

  Desenvolvimento da genitália interna e externa 

 Espessamento das cordas vocais 

 Libido 

 
 Secreção nas glândulas sebáceas 

 Pêlos 

Padrão masculino de pelos pubianos 

  Massa muscular esquelética 

  Concentração de hemoglobina 

  Hematócrito 

  Retenção de nitrogênio 

  Gordura corporal 

Deposição de Ca²⁺ 
 

 
A utilização destas substâncias causa efeitos adversos no homem, tais como: 

 
▪ Atrofia do tecido testicular, causando infertilidade e impotência 

▪ Tumores da próstata, ginecomastia, devido à maior quantidade de hormônio 

androgénico convertido a estrogênio, pela ação da aromatase 

▪ Dificuldade ou dor para urinar e hipertrofiaprostática. 
 

Na mulher, os efeitos adversos mais observados são os seguintes: 

 
▪ Masculinização, evidenciada pelo engrossamento de voz e crescimento de pêlos 

no corpo no padrão de distribuição masculino 

▪ Irregularidade menstrual e aumento do clitóris 
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SISTEMA HEPÁTICO 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

SISTEMA MUSCULAR 

 

Podem ser observadas outras alterações nos vários sistemas, tais como: 
 

• Alterações enzimáticas 

• Icterícia 

• Tumores hepáticos 
 

• Alterações do metabolismo lípido 

• Aumento do nível plasmático de LDL 

• Diminuição do nível plasmático de HDL 

• Aumento da pressão arterial 

• Tendinites 

• Rotura de tendões 

 

Hormonas peptídicas, fatores de crescimento e substâncias relacionadas 

O grupo das hormonas peptídicas, fatores de crescimento, substâncias relacionadas e 

miméticos está dividido em cinco subgrupos que estão esquematizados na Tabela 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 3 - Grupos relativos às hormonas peptídicas, fatores de crescimento, 

substâncias relacionadas 

Hormona de crescimento (GH) 

Fatores de crescimento 

Gonadotrofina coriónica (CG) e hormona luteinizante (LH) 

Agentes estimulantes da eritropoiese 
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Estimulantes da eritopoiese 

Os estimulantes da eritropoiese têm como objetivo melhorar a oxigenação tecidular. 

Neste grupo encontra-se a eritropoietina (EPO). A EPO é uma glicoproteína secretada 

pelos rins e que leva ao aumento de eritrócitos, célula que transporta o O2. O aumento 

de O2 leva a uma melhoria da condição aeróbia, razão pela qual os atletas recorrem a 

esta glicoproteína. 

Como todas as substâncias, é de extrema importância o controlo na utilização, visto que 

poderá desencadear problemas na saúde do individuo, tais como o risco de acidente 

vascular cerebral (AVC), enfarte do miocárdio, insuficiência cardíaca e edema pulmonar 

agudo. Estes efeitos acontecem também devido ao aumento da pressão arterial e maior 

viscosidade do sangue. 

Gonadotrofina Coriónica Humana (hCG) 

As Gonadotrofinas são glicoproteínas, produzidas e secretadas pela hipófise anterior e 

a placenta. Atuam no processo de regulação da reprodução. 

A hCG aumenta o volume a potência muscular nos atletas que fazem treino de força, 

devido à atrofia testicular e à diminuição da sua função causada pela utilização 

prolongada de esteroides anabolizantes. A administração de hCG é essencial devido ao 

aumento da produção de testosterona nos testículos, acelerando o seu normal 

funcionamento, sendo a sua utilização combinada com ciclos de esteroides 

anabolizantes. (8) 

Hormona de crescimento (GH) 

A hormona de crescimento (GH) é produzida na hipófise anterior promovendo a lipólise 

e a síntese proteica, estimulando o aumento muscular, com consequente aumento na 

atividade física e oxigenação tecidular. A sua utilização é muitas vezes feita em conjunto 

com os esteroides anabolizantes. (8) 

A utilização desta hormona leva a uma sobrecarga cardíaca, o que poderá originar 

problemas a nível cardíaco. Quando utilizada de forma prolongada a GH provoca nas 

crianças o gigantismo e nos adultos acromegalia. 
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Fatores diversos de crescimento 

Grupo muito variado de fatores, com a capacidade de potenciar diretamente o 

crescimento de órgãos e tecidos, ou de mediar a estimulação para outros fatores de 

crescimento. Os fatores de crescimento são os principais atores na ortostasia do corpo 

humano. Se administrados exogenamente, provocam alterações dessa ortostasia. (8) 

β-2 Agonistas 

Quase todos os β-2 Agonistas, incluindo os seus isómeros óticos são proibidos. As únicas 

exceções são o salbutamol, o formeterol e o salmeterol, que estão sujeitos a valor limite. 

Usualmente são substâncias administradas pela via inalatória, para o tratamento de 

patologias do foro respiratório, como a asma e a bronco constrição provocada pelo 

exercício físico. 

Efeitos primários 

 
▪ Em grandes quantidades, os beta-2 agonistas, promovem a síntese proteica e 

assim um aumento de massa muscular, reduzindo de forma simultânea a 

gordura corporal, conferindo assim ao beta-2 agonistas, um efeito anabolizante 

A administração de salbutamol por via inalatória, oferece benefícios aos atletas, 

a nível da velocidade, resistência e força muscular. Habitualmente os atletas que 

recorrem à utilização dos beta-2 agonistas, são os que praticam modalidades de 

resistência, os casos dos ciclistas, nadadores e praticantes de atletismo. Os beta- 

2 agonistas, em especial o clenbuterol, quando utilizados em doses elevadas e 

administrados pela via inalatória ou oral, têm aparentemente efeitos 

euforizantes. 

Efeitos secundários 

 
▪ Os efeitos mais comuns, são a tosse, irritação na garganta, alterações do ritmo 

cardíaco, arritmias. A taquicardia, palpitações, broncoespasmo, tremores e 

nervosismo, são efeitos adversos frequentes. A hipersensibilidade imediata, 

cefaleias e angioedema, ocorrem de forma menos frequente. (8) 
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Hormonas e moduladores metabólicos 

A utilização das hormonas e moduladores metabólicos, por parte dos atletas, não tem o 

objetivo de melhorar o desempenho físico (exceto os modeladores metabólicos), mas 

sim regular ou bloquear os efeitos da utilização de anabolizantes. 

Das hormonas e moduladores são proibidos os inibidores da aromatase, os moduladores 

seletivos dos recetores dos estrogénios (SERMs), outras substâncias antiestrogénicas, os 

agentes modificadores das funções da miostatina e os moduladores metabólicos como 

insulinas, a trimetazidina e agonistas do eixo da proteína quinase dependente do AMP 

(AMPK) e do recetor ativado δ por proliferadores peroxisomais (PPARδ). 

Os efeitos provocados pela utilização de hormonas e modeladores, varia consoante a 

substância utilizada. 

 
 
 

Fadiga 
 

 
EFEITOS 

SECUNDÁRIOS 

Tonturas 

Náuseas 

Cefaleias 

Dor abdominal 
 

Distúrbios visuais 
 

Erupções cutâneas 
 

Sangramento vaginal 
 
 
 
 

Diuréticos e agentes mascarantes 

Os diuréticos promovem uma maior produção de urina nos rins e aumenta a eliminação 

de sódio. Estes são normalmente utilizados para controlar a pressão arterial, diminuir 

edemas, combater a insuficiência cardíaca congestiva e perder peso de forma rápida. As 

modalidades onde o consumo destas substâncias é maior, são as seguintes: 

▪ Judo 

▪ Halterofilismo 
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Todos os diuréticos e agentes mascarantes são proibidos com a exceção da 

drosperinona, do pamabrom, a aplicação tópica de dorzolamina e de brinzolamida e a 

administração local de felipressina em anestesia dentária. 

No caso de os compostos terem que ser administrados para fins medicinais é necessário 

a obtenção de uma autorização de utilização terapêutica. 

As implicações que estes tipos de autorizações podem ser diversas, e vão desde a 

permissão do uso de testosterona no tratamento de baixos níveis da mesma em 

indivíduos do sexo masculino, à utilização de agonistas dos recetores beta-2 em 

asmáticos, ou ao uso de diuréticos para o tratamento de problemas de origem renal e 

cardiovascular. (8) 

Alguns efeitos provocados pela ingestão destas substâncias, surgem da seguinte forma: 

 
▪ Alteração do ritmo cardíaco; 

▪ Diminuição da pressão sanguínea e do volume sanguíneo; 

▪ Alterações do equilíbrio hídrico causados pela perda excessiva de líquidos e sais 

minerais; 

Manipulação de sangue e dos seus componentes 

A manipulação de sangue e dos seus componentes é proibida. Isto inclui a administração 

ou reintrodução de qualquer sangue homólogo ou heterólogo, ou de produtos 

eritrocitários de qualquer origem no sistema circulatório. 

Também inclui o aumento artificial da captação, transporte ou libertação de oxigénio e 

qualquer forma de manipulação intravascular do sangue, ou dos seus componentes, por 

meios físicos ou químicos. 

Manipulação física e química 

Outro método que a WADA considera proibido é a manipulação química e física das 

amostras colhidas durante um controlo antidopagem, como por exemplo a substituição 

e/ou adulteração da urina, tal como as infusões e/ou injeções intravenosas de mais de 

50 mL por um período de 6 horas, com a exceção das realizadas legitimamente numa 

admissão hospitalar, de uma intervenção cirúrgica ou ainda numa investigação clínica. 
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Dopagem genética 

O terceiro método classificado como proibido é a dopagem genética. Na dopagem 

genética está proibida a transferência de polímeros de ácidos nucleicos ou dos seus 

análogos, tal como o uso de células normais ou geneticamente modificadas, com o 

potencial de melhorar o rendimento desportivo. 

Várias técnicas de manipulação genética estão em estudo, como possíveis métodos de 

tratamento para patologias, causadoras de distrofia muscular, como a doença de 

Parkinson. No âmbito desporto a eficácia da dopagem genética, não está 

cientificamente comprovada, podendo trazer graves consequências para a saúde dos 

atletas e comprometer gravemente a segurança destes, no momento da realização dos 

procedimentos. 

São exemplo dessas consequências, as seguintes patologias: 

 
▪ Tumores 

▪ AVC’s 

▪ Enfarte agudo do miocárdio 

▪ Insuficiência Cardíaca 

▪ Morte 

 
Estimulantes 

Os estimulantes têm efeito no sistema nervoso central, levando ao aumento na 

estimulação no sistema metabólico e cardíaco. Como exemplos, temos as anfetaminas, 

cocaína e efedrina. A utilização destas substâncias por parte dos atletas, visa a obtenção 

de reduzir o cansaço físico, aumentar o estado de alerta e a força. Normalmente são 

administrados nos dias de competição. Nas modalidades desportivas, como o ciclismo, 

futebol americano, hóquei no gelo e basebol, o abuso destas substâncias deve-se ao 

esforço anaeróbio exigido. (8) 

Os estimulantes, incluindo todos os seus isómeros óticos, estão divididos por 

estimulantes não específicos e específicos. São todos proibidos, com a exceção dos 

derivados tópicos/oftalmológicos da imidazole e os estimulantes incluídos no programa 

de monitorização de 2015, como é o caso da cafeína, da nicotina, do bupropion, entre 

outros. 
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Existem alguns efeitos secundários, da ingestão destas substâncias, tais como: 

 
▪ Ansiedade 

▪ Irritação 

▪ Paranoia 

▪ Dor torácica 

▪ Convulsões 

▪ Insuficiência respiratória 

▪ Problemas gastrointestinais 

▪ Rutura ou espasmos dos vasos sanguíneos cerebrais 

▪ Morte 

 
Narcóticos 

Os narcóticos como a buprenorfina, a morfina, a dextromoramida, a diamorfina, ou 

heroína, o fentanil e os seus derivados são proibidos. 

Os narcóticos têm atuação no sistema nervoso central, pois reproduzindo os efeitos dos 

péptidos opiáceos endógenos. Os principais efeitos conhecidos, são a redução sensorial 

da dor, depressão respiratória, a supressão da tosse, a miose, náuseas e vómitos, bem 

como efeitos ao nível do trato gastrointestinal. (8) 

Os atletas recorrem ao uso de narcóticos porque estes reduzem a sensação de fadiga e 

for, o que leva os mesmos a treinar e competir para lá das suas capacidades físicas. 

Canabinóides 

Os canabinóides estão divididos em canabinóides naturais como a canábis, o haxixe e a 

marijuana, ou Δ9-tetrahidrocanabinol (THC) sintético e em canabimiméticos como o 

“Spice”, o JWH-018, o JWH-073 e o HU-210. Todas estas substâncias são proibidas pela 

WADA. Maioritariamente a utilização de canibóides por parte dos atletas, não tem a 

capacidade de aumentar o rendimento desportivo, mas sim favorecem o controlo de 

ansiedade e aumenta a prontidão desportiva. São utilizados principalmente para reduzir 

a ansiedade antes e durante a competição. 

Podem desencadear vários riscos na saúde do atleta, tais como taquicardia, 

broncodilatação, défice de atenção, entre outros. 
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Glucocorticoides 

Os glucocorticoides são proibidos quando administrados por via oral, retal ou através da 

injeção intravenosa ou intramuscular. 

São consideradas substâncias endógenas, classificadas quimicamente como hormonas 

esteroides, estão presentes no córtex da glândula adrenal. Apresentam a capacidade de 

alterar o processo inflamatório, cujo processo desencadeia a libertação de mediadores 

químicos presentes nos tecidos lesionados. Devido à sua elevada ação anti-inflamatória, 

a sua utilização por parte dos atletas, visa facilitar a reparação muscular e disfarçar a 

sensação da dor, permitindo desta forma a continua participação dos atletas nas 

competições, pelo simples facto de a dor e a inflamação estarem mascaradas. (8) 

Utilizar estas substâncias de forma prolongada ou em doses excessivas, pode originar 

vários problemas, tais como diabetes, obesidade, hipertensão arterial, osteoporose 

entre outros. 

Álcool 

O álcool, sobre a forma de etanol, é proibido em competição no automobilismo, nos 

desportos aéreos, no motociclismo, na motonáutica, no tiro e no tiro com arco, sendo 

que o limite de deteção é o equivalente a uma concentração de 0.10 g.L-1 de álcool no 

sangue. As análises podem ser feitas por via expiratória e/ou pelo sangue. 

β-bloqueantes 

Os β-bloqueantes são proibidos apenas em competição para a maioria das modalidades. 

Contudo em modalidades como o tiro com arco e o tiro a toma destas substâncias 

também não são permitidas foram de competição. (2) Os beta-bloqueantes têm a 

função de inibirem as hormonas do stress, oferecendo um efeito de relaxamento do 

sistema cardíaco, causando a descida da pressão arterial e da frequência cardíaca. Os 

atletas recorrem a utilização dos beta-bloqueantes, com o propósito de diminuir a 

ansiedade e os tremores, sendo por isso utilizados, nas modalidades desportivas que 

requerem precisão, ou que a influência negativa da ansiedade e dos tremores possa 

prejudicar a prestação desportiva do atleta. Alucinações, depressão e perturbações do 

sono, podem ser alterações provocadas pela ingestão destas substâncias. 
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Seleção para o controlo antidopagem 

O controlo antidopagem é levado a cabo por um oficial do controlo de dopagem e o 

processo de controlo envolve várias fases. Em primeiro lugar ocorre a seleção do 

praticante desportivo, que pode ocorrer em qualquer lugar a qualquer hora, apesar da 

WADA definir que no período compreendido entre as 23h e as 6h, só deve ser realizado 

um controlo no caso de existirem sérias suspeitas sobre o atleta. Em segundo lugar, o 

atleta deve ser notificado da realização do controlo. Seguidamente, procede-se à 

colheita da amostra, a qual é analisada num laboratório com acreditação por parte da 

WADA. 

Na tabela 4, são apresentas as condições para a colheita de urina: 

 
Tabela 4 - Condições a respeitar para a colheita de urina (Adaptado de WADA, 2014) 

 
VOLUME DENSIDADE 

90 mL 
60 mL (Amostra A) + 30 mL (Amostra B) 

Superior a 1,005 (Refratómetro) 
1,010 (Lab Sticks) 

 

 
Na Tabela 5, são apresentadas as condições para a colheita de sangue: 

 
Tabela 5 - Condições a respeitar para colheita de sangue (Adaptado de WADA, 2016) 

 
 

TIPO 
AMOSTRA 

 

VOLUME 
TIPO DE 

RECIPIENTE 

 

Transfusões 
Sangue 

total 
6 mL 

3 mL (Amostra A) + 3 mL (Amostra B) 
Com anticoagulante 

(EDTA) 

 
 

Estimulantes da 
eritropoiese 

 

Soro 
10 mL 

5 mL (Amostra A) + 5mL (Amostra B) 
Com fator ativador 

da coagulação 

Plasma 
sanguíneo 

6 mL 
3 mL (Amostra A) + 3 mL (Amostra B) 

Com fator anticoagulante 
(EDTA) 

Hormonas do 
crescimento 

 

Soro 
10 mL 

5 mL (Amostra A) + 5 mL (Amostra B) 
Com fator ativador 

da coagulação 

Passaporte 
Biológico 

Sangue 
total 

 

3 mL 
Com anticoagulante 

(EDTA) 
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Tanto no caso da colheita de amostras de urina como de sangue, com exceção do 

passaporte biológico, referiu-se à necessidade da recolha de duas amostras. Tal facto é 

devido à possibilidade da existência de um controlo positivo. 

Na rotina analítica, em primeiro lugar é analisada a amostra A. Caso suceda um resultado 

suspeito nessa primeira análise, procede-se a uma reanálise recorrendo novamente à 

amostra A. Após confirmação do resultado positivo, o atleta é notificado e pode solicitar 

nova análise confirmatória. Nesse caso, a amostra B que tinha sido previamente 

armazenada é utilizada para proceder a essa análise. 

1.8. Passaporte biológico 

O passaporte biológico consiste numa estratégia inovadora no âmbito da luta contra a 

dopagem no desporto, que visa dissuadir os praticantes desportivos da utilização de 

substâncias e métodos dopantes para o incremento do transporte de oxigénio, e que foi 

criada recentemente pela AMA tendo como base um projeto-piloto desenvolvido pela 

Union Cycliste Internationale (UCI). 

A ADoP decidiu iniciar a implementação do Passaporte Biológico em Portugal, 

implementação essa que se processa em diversas etapas: A primeira etapa, concluída 

em 2009, consistiu na acreditação do LAD para a realização de análises relativas ao perfil 

hematológico de cada praticante desportivo. Para isso, o LAD teve de adquirir um novo 

equipamento de hematologia “Sysmex®, pois a AMA obriga a que todos os laboratórios 

acreditados para a realização destes procedimentos recorram ao mesmo equipamento 

de modo a que os resultados sejam comparáveis, independentemente do laboratório 

acreditado onde sejam obtidos. O LAD participa igualmente em ensaios 

interlaboratoriais organizados pelo Centre Suisse de Contrôle de Qualité (CSCQ), 

organismo suíço de controlo de qualidade contratado pela AMA para assegurar a 

fiabilidade e a comparabilidade dos resultados obtidos. No final de 2009, foi concedida 

ao LAD a acreditação do método relativo ao Passaporte Biológico pelo IPAC – Instituto 

Português de Acreditação. 

A segunda etapa implicou o início da recolha de amostras de sangue a praticantes de 

diversas modalidades, de modo a disponibilizar à ADoP os resultados analíticos desses 

praticantes. Esta segunda etapa representou uma tarefa relativamente fácil para a 

ADoP, pois desde há alguns anos que realiza a recolha de amostras de sangue e respetivo 
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transporte dessas amostras para vários laboratórios acreditados, no âmbito de 

protocolos assinados com a AMA, com a ANADO (Associação de Organizações Nacionais 

Antidopagem), com a IAAF e com a UCI. 

As amostras de sangue têm de ser transportadas de uma forma célere e com recurso a 

um sistema controlado de refrigeração das mesmas. No ano de 2010 foram recolhidas 

um total de 161 amostras de sangue, nas modalidades de Atletismo, Canoagem, 

Ciclismo e Triatlo. No futuro, e após a introdução do “Módulo Endocrinológico”, o 

Passaporte Biológico será implementado noutras modalidades desportivas. Em 2011 

verificou-se um aumento substancial de recolhas no âmbito do passaporte biológico, 

tendo sido recolhido um total de 266 amostras. A terceira etapa, implementada em 

2011, visou criar uma base de dados onde estão registados os perfis hematológicos dos 

diversos praticantes desportivos abrangidos por esta nova estratégia. 

A quarta etapa consistiu na criação de uma comissão de peritos, que se destina a avaliar 

se determinados perfis hematológicos podem ser considerados anómalos e indiciadores 

de eventuais violações de normas antidopagem. Esses perfis anómalos confirmados 

cientificamente permitem que praticantes desportivos possam eventualmente vir a ser 

sancionados. Tendo em vista o registo e tratamento dos dados pessoais obtidos no 

âmbito do Passaporte Biológico, foi solicitada uma autorização à Comissão Nacional de 

Proteção de Dados, nos termos da legislação em vigor, para a implementação de um 

sistema de tratamento de dados pessoais com essa finalidade. 

O princípio fundamental do passaporte biológico baseia-se na monitorização de 

determinados parâmetros biológicos (através de amostras de sangue e de urina) que de 

uma forma indireta possam revelar os efeitos da utilização de substâncias ou métodos 

proibidos, em oposição às estratégias tradicionais de deteção direta de substâncias ou 

métodos proibidos em amostras de sangue e de urina. A monitorização destes 

parâmetros ao longo de uma carreira desportiva tornará praticamente impossível a 

utilização de determinados tipos de substâncias e de métodos proibidos. 

O conceito de Passaporte Biológico começou a ser discutido pela Agência Mundial 

Antidopagem a partir de 2002. Algumas federações internacionais tinham iniciado há já 

alguns anos estratégias de recolha de amostras de sangue destinadas à verificação de 
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determinados parâmetros hematológicos (a hemoglobina e o hematócrito, numa fase 

inicial) de modo a que os praticantes que apresentassem valores anómalos desses 

parâmetros fossem impedidos de participar numa competição, em alguns casos, ou que 

fossem submetidos a controlos de dopagem dirigidos, noutros casos. 

A federação internacional pioneira nesta estratégia foi a Union Cycliste Internationale 

(UCI) que, a partir do final dos anos 90, iniciou uma estratégia de recolha de amostras 

de sangue na véspera das grandes competições internacionais, e passou a impedir os 

praticantes desportivos com valores anómalos de participarem nessa competição, 

ficando inicialmente suspensos por 15 dias e só podendo retomar a competição após 

demonstrarem a normalização desses valores. 

Neste momento, a AMA concebeu apenas o módulo hematológico do Passaporte 

Biológico, estando atualmente em fase de conceção o segundo módulo, que se intitulará 

“Módulo Endocrinológico”. No módulo hematológico, são recolhidas amostras de 

sangue, tanto fora de competição como nos dias que antecedem determinadas 

competições. Pretende-se assim estabelecer um perfil hematológico do praticante 

desportivo, assim como valores de referência de normalidade baseados nos próprios 

resultados do praticante desportivo e não em valores de uma população de referência, 

como é tradicional. 

O Módulo Endocrinológico permitirá estabelecer um perfil de determinados valores 

urinários e sanguíneos de algumas hormonas e dos seus metabolitos, onde se incluí o 

perfil de esteroides endógenos, de forma a estabelecer uma estratégia idêntica à do 

módulo hematológico. A IAAF iniciou em 2011 a recolha de amostras de urina e de 

sangue à grande maioria dos atletas que participam em grandes competições 

internacionais daquela modalidade, com o intuito de testar um eventual módulo 

endocrinológico. O perfil hematológico baseia-se no conceito da deteção “indireta”. Na 

determinação do perfil hematológico, não iremos detetar a presença de uma substância, 

ou o uso de um método proibido, na análise de uma amostra orgânica do praticante 

desportivo (sangue ou urina), mas antes os efeitos da manipulação desse perfil 

hematológico pelo recurso a práticas de dopagem, independentemente da substância 

ou método proibido que possa ter sido utilizada. Algumas das substâncias e dos métodos 

proibidos que habitualmente são utilizadas pelos praticantes desportivos têm janelas de 
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deteção muito curtas, o que dificulta a sua deteção. Quanto a determinadas substâncias 

e métodos proibidos, não existem ainda métodos para sua deteção direta. Esta 

estratégia visa contornar estas dificuldades, uma vez que os efeitos da utilização dessas 

substâncias ou métodos proibidos ao nível do perfil hematológico perduram por um 

período muito mais prolongado. Desse modo, torna-se praticamente impossível que um 

praticante desportivo que utilize substâncias ou métodos visando o incremento do 

transporte de oxigénio não tenha uma repercussão desses comportamentos no seu 

perfil hematológico, conduzindo a um perfil anómalo. Prevê-se que um perfil 

estabelecido com base em seis análises seja suficiente para permitir identificar uma 

manipulação do sangue. Em certos casos, o número de análises requeridas para detetar 

os efeitos da dopagem poderá até ser inferior. Cada amostra de sangue é analisada por 

um laboratório acreditado pela AMA para este tipo de análises, recorrendo a uma 

metodologia específica e utilizando equipamento específico. 

A acreditação pela AMA de um laboratório para a realização de procedimentos analíticos 

para o Passaporte Biológico é independente da acreditação normal para a realização de 

controlos de dopagem. Neste momento, só alguns dos laboratórios acreditados pela 

Agência Mundial Antidopagem para a realização de procedimentos analíticos relativos 

a controlos de dopagem estão acreditados para a realização de procedimentos 

analíticos relativos ao Passaporte Biológico. 

As organizações antidopagem, após receberem os resultados analíticos do Passaporte 

Biológico de um laboratório acreditado, descodificam o número da amostra para 

identificar o praticante desportivo em causa e introduzem os resultados numa aplicação 

informática criada pelo Laboratório Antidopagem Suíço, em Lausanne, e disponibilizada 

pela Agência Mundial Antidopagem. Essa aplicação compara automaticamente os 

resultados da recolha em causa com outros resultados anteriormente introduzidos no 

sistema e referentes ao mesmo praticante, visando a construção de um perfil 

hematológico e o estabelecimento de valores de referência baseados nos próprios 

resultados desse praticante desportivo. Essa comparação automática é baseada num 

método estatístico denominado "Bayesian", que com um intervalo de confiança de 

99,9%, determina a existência de um eventual perfil anómalo. Este intervalo de 

confiança é o mesmo a que recorre na medicina forense para a determinação da 
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• Vitamina 

• Mineral 

• Aminoácido 

• Erva ou outro botânico 

•  Concentrado, extrato ou combinação de qualquer 
ingrediente descrito acima 

 
 

 
Um suplemento alimentar é 
definido como um produto 

com o intuito de 
aumentar/completar uma 

dieta contendo um ou mais 
dos seguintes ingredientes 

 

paternidade através do perfil de ADN, havendo por isso substancial jurisprudência, a 

nível de diversos tribunais, que aceitaram esta mínima margem de erro. Em cada 

organização antidopagem existe uma Unidade de Gestão do Passaporte Biológico, que 

regularmente analisa os perfis já estabelecidos para os diversos praticantes desportivos 

de forma a poder planear controlos de dopagem inteligentes, a detetar perfis anómalos 

que terão de ser enviados para o painel de peritos ou a concluir pela existência de perfis 

normais. O perfil hematológico constitui um novo meio para identificar os praticantes 

desportivos que recorrem à manipulação sanguínea para melhorarem o seu rendimento 

desportivo de forma ilícita. 

O passaporte biológico constitui um grande passo em frente. Está inserido no conjunto 

de esforços já desenvolvidos pela ADoP para eliminar a dopagem do desporto. A 

novidade deste programa antidopagem reside no facto de: 

▪ Apelar a novos métodos científicos para deteção indireta; 

▪ Utilizar métodos estatísticos sofisticados para a interpretação dos resultados; 

▪ Basear-se numa sequência de análises para assegurar uma maior fiabilidade; 

▪ Otimizar a proteção da saúde dos praticantes desportivos; 

 
1.9. Suplementos 

A utilização de suplementos nutricionais pelos praticantes desportivos representa um 

problema de saúde pública e é cada vez mais notável nos dias de hoje. Certas 

substâncias que compõe o produto não correspondem às mencionadas no rótulo da 

embalagem. Desta forma, a AMA está preocupada com a utilização dos suplementos. 
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Muitas vezes eles são comercializados como substâncias ergogênicas capazes de 

melhorar ou aumentar a performance física. (9) Um atleta pode ser submetido a um 

teste anti-doping e são várias as falhas que podem ocorrer na realização do mesmo. 

Entre elas, a ingestão de uma substância proibida. A substância pode ser ingerida de 

forma intencional ou inadvertida, a partir de uma exposição passiva ou através de 

alimentos. 

Presença de substâncias ilícitas em suplementos alimentares 

Alguns estudos que têm sido realizados ao longo de décadas, provam que alguns 

produtos não detêm o que deveriam ter de acordo com seus rótulos, mas 

eventualmente possuem em sua formulação até mesmo precursores de hormônios, 

como a testosterona, podendo ocasionar exames de doping positivos, e também a 

efedrina, outra substância proibida. (10) 

Tabela 6 - Exemplos de suplementos que têm sido encontradas substâncias ilícitas 

 
AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA 

(BCAA) 
ORNITINA ALFA-CETOGLUTARATO 

(OKG) 

Carnitina Proteínas 

Crisina Piruvato 

Ácido linoleico conjugado (CLA) Ribose 

Creatina Saw palmetto 

Glutamina Tribulus terrestres 

Guaraná Vitaminas 

Minerais Zinco 

 

 
1.10. Tipos de suplementos 

São vários os suplementos nutricionais a que um atleta/não atleta recorre diariamente. 

 
Proteínas e Albumina 

São os preparados proteicos mais consumidos no mundo, principalmente as proteínas 

do soro do leite e albumina. As proteínas do soro do leite, conhecidas como whey 

proteins, são obtidas após a extração da caseína do leite desnatado. 
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A albumina é um suplemento com elevada concentração de proteínas, obtida a partir 

da clara do ovo desidratada e pasteurizada, possuindo alta digestibilidade e elevado 

valor biológico. Estes dois produtos são muito utilizados devido às seguintes razões: 

▪ Aumento do requerimento proteico em indivíduos que realizam treino físico 

intenso 

▪ Risco de balanço nitrogenado negativo com perda de massa magra, quando a 

ingestão proteica é reduzida 

▪ Efeito anabólico da suplementação de aminoácidos estimulando a síntese 

proteica muscular 

▪ Aumento na liberação da hormona de crescimento (5) 
 

Aminoácidos 

Os aminoácidos mais utilizados sob a forma de suplementação alimentar são: glutamina, 

aminoácidos de cadeia ramificada (leucina, valina, isoleucina), arginina, lisina e ornitina. 

Estes são utilizados com o objetivo de reduzir a perda proteica, aumentar o rendimento 

e retardar a fadiga. 

Carnitina 

A carnitina (L-3-hidroxitrimetilaminobutanoato) é uma amina quaternária encontrada 

na carne vermelha, leite e derivados, e sintetizada a partir da lisina e metionina no 

fígado, rim e cérebro. É utilizada devido ao aumento na produção de acilcarnitina e 

consequentemente ao aumento da geração de energia. Ela também pode aumentar o 

fluxo sanguíneo aos músculos, pelo efeito vasodilatador e antioxidante. Em 

consequência dessas funções, a carnitina tem sido utilizada por atletas em busca de 

melhor performance e maior resistência muscular à fadiga. Outros a utilizam em busca 

de perda de peso devido a sua ação promotora de oxidação de ácidos gordos e, 

consequentemente, maior utilização dos depósitos de gordura. (11) 

Creatina 

A creatina é produzida no fígado, rins e pâncreas a partir da glicina, arginina e metionina. 

O aumento na força muscular (como resultado do aumento da expressão de miosina de 

cadeia pesada), a ação anticatabólica e o aumento do volume celular (estimulando a 

síntese proteica) são vários efeitos que a creatina produz no Homem. 
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Vitaminas 

A atividade física de alta intensidade e/ou duração pode gerar radicais livres a partir do 

aumento do consumo de oxigênio pelas mitocôndrias. No entanto, o organismo humano 

possui vários mecanismos endógenos de defesa para neutralizar os radicais livres, como 

as enzimas: superóxido-desmutase, glutationa peroxidase e catalase. Apesar do 

mencionado anteriormente, é comum entre atletas o uso de dose extras de vitaminas, 

principalmente C e E, devido às suas propriedades antioxidantes. 

Microelementos 

Muitos microelementos desempenham papel importante no metabolismo energético, 

atuando como agentes anabólicos. 

O ferro é um nutriente importante para indivíduos fisicamente ativos pelo seu papel na 

produção energética como transportador de O2. Os mecanismos pelos quais ocorre 

aumento do requerimento de ferro no exercício são: perda no suor, fezes e urina, 

hemólise intravascular e absorção prejudicada. 

Outros nutrientes utilizados pelos atletas são o cálcio, magnésio, zinco, cobre e iodo. 

Embora não haja evidência de aumento no requerimento ou de um efeito benéfico da 

suplementação no desempenho, muitos desses elementos são utilizados pelos atletas 

diariamente. 

Cafeína 

A cafeína (1,3,7-trimetilxantina) é uma substância consumida, sob várias formas, 

diariamente, por grande parte da população mundial. 

A cafeína pode melhorar o desempenho dos atletas através da mobilização de ácidos 

gordos do tecido adiposo, aumentando o suprimento de gordura ao músculo, 

economizando glicogênio, melhorando a função neuromuscular e prolongando o tempo 

de exercício. Atua de igual forma como estimulante do sistema nervoso central, o que 

beneficia atividades que demandam concentração. 

Betahidroximetilbutirato 

Alguns estudos demonstram que o betahidroximetilbutirato pode aumentar a massa 

corporal magra e a força, além de agir como um anticatabólico, diminuindo os 



“DOPING: NECESSIDADE OU COMPLEMENTO?” 

34 

 

 

 

indicadores bioquímicos de dano muscular em indivíduos submetidos a treinos de força. 

(11) 

Bicarbonato 

Embora os estudos não sejam de certa forma conclusivos, a ingestão de bicarbonato 

antes da atividade física de alta intensidade pode possibilitar acidose muscular e 

aumentar a capacidade muscular, retardando a fadiga. 

1.11. Suplementos vs. Doping 

Países como Austrália, Áustria, França, Alemanha e América do Norte mostraram 

iniciativas como análises laboratoriais de suplementos para ajudar os atletas na escolha 

de suplementos. Contudo, algumas empresas de suplementos alimentares fazem os 

seus próprios testes, e esses resultados não são supervisionados e às vezes apresentam 

limites superiores de deteção de contaminantes. Na tabela 7 estão representados os 

suplementos alimentares que apresentaram algum tipo de contaminação, enquanto na 

figura estão apresentadas as substâncias ilícitas que mais foram encontradas nos 

suplementos alimentares. (10) 

Tabela 7 - Exemplos de substâncias ilícitas encontradas em suplementos 

 
AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA 

(BCAA) 
ORNITINA ALFA-CETOGLUTARATO 

(OKG) 

4 - Androstendiol - 3,17 
Cafeína 

(fora da lista de doping da AMA desde 01/01/2004) 

4 - Androstenediona - 3,17 Dehidroepiandrosterona (DHEA) 

5 - Androstenediol - 3,17 Efedrina 

19 - Nor-4-androstenediol - 3,17 Methandienone 

19 - Nor-4-androstenediona - 3,17 Methylenedioxymethylamphetamine (MDMA ou XTC) 

19 - Nor-5-androstenediol - 3,17 Nor-pseudo-efedrina 

19 - Nortestosterona (nandrolona) Sibutramina 

Benzylpiperazina Stanozolol 

 

 
O uso descuidado e desinformado de suplementos é a principal causa de doping 

inadvertido. Entretanto, tem-se observado que adolescentes envolvidos em atividade 

física ou atlética estão à procura cada vez mais de suplementos alimentares. A 

prevalência desse uso varia entre os tipos de modalidades, dos aspetos culturais, faixas 
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e género. Os medias são um dos principais estímulos ao uso de suplementos alimentares 

ao veicular, por exemplo, o mito do corpo ideal. (7) São vários os motivos que levam um 

jovem ou mesmo um atleta amador a experimentar o uso de suplementos, tais como: 

▪ Ganho de massa muscular 

▪ Melhorar o desempenho competitivo 

▪ Aumentar a performance física 

▪ Retardar o surgimento da fadiga 

▪ Compensar dieta inadequada 

▪ Ultrapassar o platô de condicionamento físico obtido apenas com a alimentação 

▪ “Norma” cultural em algumas modalidades 

▪ Recomendação de amigos, colegas e técnicos de desporto 

▪ Conhecimento de que potenciais competidores fazem uso de suplementos 

▪ Disponibilidade dos suplementos em farmácias e lojas especializadas 

▪ Imitar atletas de elite que supostamente fizeram uso desses suplementos 

▪ Prevenir doenças 

▪ Melhorar a imunidade 
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Tabela 8 - Suplementos: efeitos “benéficos” citados pelos adolescentes e fabricantes 

versus efeitos atléticos documentados 

 

 

NOME GENÉRICO 
EFEITOS “BENÉFICOS” CITADOS PELOS 

ADOLESCENTES PARA JUSTIFICAR O USO 

 

EFEITOS ATLÉTICOS DOCUMENTADOS 

Proteína do soro 
de leite 

(whey protein) 

 
Suplemento facilmente digerido e absorvido 

Melhora a síntese muscular 
Reduz o catabolismo 

 
 

Pouca evidência de seu benefício na 
presença de uma dieta adequada  

Albumina 

 

Creatina 
Estimula a síntese de ATP e a produção de 

energia 
Pode ser benéfica para exercícios de 

alta intensidade e curta duração 

 

Carnitina 
Estimula o metabolismo de gorduras 

(fat burner) 
Não há conclusões definitivas do 

benefício em atletas 

 

BCCA 
Diminui os sintomas de fadiga associados ao 

exercício 

 

Poucas evidências do seu benefício 

 

Glutamina 
Estimula o sistema imunológico 

Estimula o crescimento muscular 

 
 
 
 

 
Não tem eficácia documentada 

 

Arginina 

Estimula a libertação da hormona de 
crescimento 

Aumenta o anabolismo e diminui o catabolismo 
muscular 

 

BHMB 
Aumenta a força muscular 
Aumenta a massa magra 

 

Bicarbonato 
Retarda a fadiga 

Aumenta a capacidade muscular 

 

Cafeína 
Melhora a função neuromuscular 

Prolonga o tempo de exercício 

 

Poucas evidências do seu benefício 
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1.12. Aspetos médico legais da dopagem 

O papel dos médicos na luta contra a dopagem é muito importante e amplo. Estes 

podem dissuadir ao alertar qualquer desportista que deseje provar ou que esteja a fazer 

uso de certas substâncias e/ou métodos sem necessidade terapêutica, dos riscos que 

estes podem causar à saúde, a curto e/ou longo prazo, e ainda da possibilidade de um 

controlo de dopagem positivo devido ao uso destes. (8) 

1.13. Casos positivos de doping 

A nível internacional 

▪ Lance Armstrong 

 
Lance Armstrong já foi visto como um dos maiores atletas do planeta. O consumo de 

uma substância ilícita originou a queda do atleta que viria a disputar das mais longas e 

difíceis lutas da sua vida. O norte-americano, recordista de sete vitórias na Volta a 

França e "vencedor" na luta contra um cancro maligno nos testículos, viu a sua história 

ser apagada por completo depois de o mesmo ter assumido o consumo de doping. De 

acordo com o ciclista Tyler Hamilton, Armstrong injetou eritropoietina recombinante 

EPO durante a Volta a França de 1999. O principal efeito desta substância é o aumento 

da taxa de hemoglobina no sangue, e consequente elevação do transporte de oxigênio. 

O próprio Hamilton admitiu ter consumido doping. Também Tyler Hmilton viria a ser 

acusado e obrigado a devolver a medalha de ouro que tinha conquistado nos Jogos 

Olímpicos de Atenas, em 2004. 

▪ Marion Jones 

 
Marion Jones tornou-se uma das atletas mais famosas a nível internacional, tendo-se 

sagrado campeã olímpica por três vezes. Nos Jogos Olímpicos de Sidney ganhou cinco 

medalhas, três das quais de ouro. As acusações de doping que pendem sobre Marion 

Jones surgiram depois de testes realizados em 2003 e que tiveram resultado positivo. 

Na altura a atleta negou ter recorrido a esteroides. Passados uns meses a atleta viria a 

público admitir tê-los consumido entre setembro de 2000 e julho de 2001. Na confissão, 

Marion acusou o seu ex-treinador, Trevor Graham, de oferecer a substância 

anabolizante alegando ser um suplemento nutricional. Em 2008, Marion cumpriu pena 

de seis meses, visto ter mentido durante o julgamento do caso de esteroides. Depois de 
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cumprir a pena decidiu voltar a praticar atividade física ingressando numa equipa de 

basquetebol. 

▪ Rebeca Gusmão 

 
A nadadora brasileira Rebeca Gusmão foi suspensa preventivamente pela Fina no 

seguimento de um controlo antidoping positivo realizado em julho de 2012, na véspera 

de participar nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Na análise foram detetas percentagens 

irregulares de testosterona. Rebeca Gusmão foi a primeira nadadora brasileira a 

conquistar uma medalha de ouro Jogos Pan-Americanos do Rio tendo vencido as provas 

de 50m e 100m livres. A nadadora já anteriormente tinha sido confrontada com outro 

controlo antidoping no qual também tinham sido detetados níveis superiores de 

testosterona. A atleta em sua defesa alegou vários motivos, tais como o consumo de 

alimentos estragados, cansaço e asma. 

A nível nacional (Portugal) 

 
▪ André Cardoso 

 
O português André Cardoso, foi suspenso preventivamente em 2018 na sequência de 

um controlo antidoping positivo, depois de a análise da amostra B ter tido um resultado 

inconclusivo. André Cardoso, de 33 anos, foi suspenso na véspera do arranque da Volta 

a França de 2017, por suposta utilização de EPO. O atleta sempre se manifestou inocente 

desde o início e pediu a análise da amostra B, cujo resultado foi inconclusivo. O 

regulamento da AMA determina que não haja sanção quando a análise da amostra B é 

negativa, mas o laboratório de Lausana catalogou-a como resultado atípico, o que 

permitiu à UCI manter o corredor suspenso. 

▪ Sara Moreira 

 
Sara Moreira, atleta fundista do Maratona Clube, havia sido suspensa pelo Conselho de 

Disciplina da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), por seis meses, na sequência de 

um controlo antidoping positivo durante os Mundiais de Daegu 2011. Sara Moreira que 

tinha conseguido alcançar os mínimos ‘A’ para os Jogos Olímpicos Londres 2012, nas 

provas de 3.000 metros obstáculos, 5.000 e 10.000 metros, foi oficialmente suspensa na 

sequência de um controlo antidoping positivo, no qual constava a presença da 
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substância methylexanamina. Foi provado que a substância, foi consumida por ingestão 

de um suplemento alimentar e que a atleta não tinha tido qualquer conhecimento de 

que o suplemento alimentar incluía na sua composição essa substância, pela mesma não 

estar mencionada no rótulo da embalagem. 

Caso da atualidade (2019) 

 
▪ Ângelo Rodrigues 

 
Internado desde o dia 26 de agosto de 2019 na unidade de cuidados intensivos do 

Hospital Garcia de Orta, Ângelo Rodrigues, de 31 anos, terá tido uma infeção provocada 

por uma injeção de esteroides. Desde então, o ator já foi submetido a três cirurgias para 

controlar a evolução desta situação. O ator hoje, luta pela vida. 
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OBJETIVOS DO ESTUDO 

A luta contra a dopagem está a aumentar gradualmente e cada vez é mais notório em 

todas as partes do mundo. A lista de substâncias e métodos proibidos tem vindo a 

aumentar de forma exponencial. Por outro lado, a procura pelos suplementos 

nutricionais, “não dopantes” atingiu níveis nunca antes pensados. Trata-se de um 

mercado multibilionário com um grande impacto social. No que se refere ao doping, não 

há controvérsia, porque a legislação é precisa e proibitiva, visto que melhora a 

performance de uma forma ilícita. Já no que se refere à suplementação a controvérsia 

é imensa. A ingestão de suplementos para atletas amadores não é recomendada. Em 

casos de atletas federados, estes devem estar cientes do facto de que estes podem estar 

contaminados com substâncias proibidas. Além disso, devem estar consciencializados 

das leis antidopagem e das consequências que daí advém. 

Estes foram alguns dos motivos que orientaram este estudo, por isso a questão central 

que o orientou foi: “O doping será uma necessidade ou um complemento na vida dos 

atletas?” A realização deste estudo pretende obter resposta ao seguinte problema, 

Doping: “Necessidade ou complemento?”, sendo este o objetivo central do estudo em 

epígrafe. 

Tendo em consideração a grande abrangência do objetivo central consideraram-se os 

seguintes objetivos secundários: 

i. Determinar a prevalência de consumo de suplementos e doping por diversos 

atletas em diferentes modalidades 

ii. Relacionar a frequência do consumo de suplementos e doping com a modalidade 

praticada pelo atleta 

iii. Avaliar o conhecimento dos praticantes desportivos quanto às leis antidopagem 

iv. Relacionar o consumo de doping e as consequências causadas por este a nível de 

saúde 

v. Perceber o nível de literacia sobre doping e suplementos de atletas federados e 

não federados 
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IDADE 
15-24 25-34 35-44 45-49 >50 

2% 
11% 

13% 39% 

35% 

GÉNERO 
Masculino Feminino 

45% 

55% 

 
 

METODOLOGIA 

3.1. Caracterização da amostra 

Neste capítulo estão apresentados todos os procedimentos realizados na recolha de 

dados, os métodos aplicados na análise, o tratamento dos dados obtidos e a amostra 

estudada. 

A coorte do estudo foi composta por 487 indivíduos com idade igual ou superior aos 15 

anos. 

 

 

O estudo foi realizado em Portugal, abrangendo atletas federados e não federados de 

diversas modalidades de norte a sul do País. O critério de escolha da amostra teve como 

base todas as Federações Desportivas Portuguesas. Foram considerados atletas 

federados todos os atletas que se encontram filiados numa federação, há pelo menos 1 

ano. Foram ainda incluídos no estudo todos os atletas não federados. Consideraram-se 

os atletas como não federados, todos os que praticam desporto, há, pelo menos 1 ano, 

mas que não estão filiados numa federação. Dentro dos atletas que cumpriram os 

requisitos relativamente a atleta federado/não federado, 270 eram do género 

masculino e 217 eram do género feminino. 
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CATEGORIA DA MODALIDADE 

Aquática Fitness Pavilhão Geral 

24% 40% 

13% 
23% 

TIPOLOGIA DA MODALIDADE 

Individual Coletiva 

22% 

78% 

FEDERADO/NÃO FEDERADO 
Não Federado Federado 

27% 

73% 

 

De acordo com a modalidade praticada por cada atleta, sendo esta classificada como 

individual ou coletiva e ainda se filiada numa federação ou não, os atletas foram 

agrupados em quatro categorias: Atividades em meio aquático, Atividades de Fitness, 

Atividades de Pavilhão, Outras atividades designadas por “Geral”. 
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ATIVIDADES DE FITNESS 

Kickboxing; Ginásio; Crossfit; Karaté; Jiu-jitsu; Boxe; Judo; 

Culturismo; Powerlifting; Taekwondo; Bodybuilding; Musculação 

ATIVIDADES DE PAVILHÃO 

Badminton; Basquetebol; Andebol; Futsal; Voleibol; Ginástica 

OUTRAS ATIVIDADES “GERAL” 

Triatlo; Ténis; Ciclismo; Futebol; Dança; Atletismo; Rugby; Equitação 

 
 

 

 

 

 

3.2. Instrumentos de recolha de dados 

Para a realização desta investigação, foi elaborado um questionário com vinte e uma 

questões de resposta fechada de modo a aumentar a fiabilidade do instrumento as 

respetivas respostas e ainda uma questão de resposta aberta de modo a obter 

diferentes opiniões dos atletas relativamente ao tema em questão. 

Tal questionário é referenciado neste estudo como “Doping: Necessidade ou 

Complemento?” e encontra-se um exemplar do mesmo no Anexo I. 

Utilizou-se o método de inquérito por questionário dado que o mesmo é bastante fiável, 

desde que sejam mantidos com rigor os procedimentos metodológicos no que diz 

respeito à sua elaboração e seleção dos inqueridos. 

De acordo com os critérios de inclusão definidos para a elaboração da presente 

investigação foram desprezados todos os inqueridos de indivíduos que não praticavam 

atividade física há pelo menos 1 ano. 

A participação dos atletas foi de caracter voluntário e seguiu todos os princípios 

baseados na declaração de Helsínquia. 

Posteriormente, foi realizada uma entrevista a uma jovem atleta de natação pura. Atleta 

essa representante da Seleção Nacional e atual recordista nacional dos 50m mariposa. 

ATIVIDADES AQUÁTICAS 

Natação Pura; Pólo Aquático; Canoagem; Remo 
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Foi de igual forma, realizada a mesma entrevista a um treinador de natação pura, com 

o objetivo de poder obter uma comparação relativamente ao assunto em questão. 

3.3. Análise e tratamento dos dados 

O tratamento e análise dos dados foi realizado recorrendo ao Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) para Windows versão 25.0. 

Relativamente ao tratamento estatístico, foram utilizadas as estatísticas descritivas: 

média, desvio padrão e frequências. Em termos inferenciais usamos o Teste t-student e 

a Análise de Variância (ANOVA). 

O nível de significância foi mantido em 5%. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo pretendemos saber em que medida a suplementação alimentar e o 

doping são uma prática corrente entre os atletas de elite e/ou amadores nos dias de 

hoje, com base em questionários e entrevistas. Este capítulo está organizado em dois 

pontos: 

▪ Apresentação e discussão dos questionários 

▪ Análise das entrevistas. 

 
4.1. Apresentação dos resultados dos questionários 

Com a realização desta primeira análise geral, pretendemos saber em que medida o uso 

de suplementação e substâncias dopantes constituem uma prática corrente entre os 

atletas, no sentido de compreender melhor e estabelecer associações relacionando-as 

com o nível de literacia dos mesmos em relação a este assunto. Além disso, esta análise 

geral permite-nos obter uma opinião mais abrangente e pouco específica 

independentemente do género, faixa etária, modalidade e tipologia. 

Tem conhecimento de alguma lei que envolva o doping e a lista de substâncias 

proibidas? 
 
 
 
 
 
 
 

 
N Ã O S I M 

 

Relativamente à questão referida, podemos constatar que 64% dos inquiridos afirmam 

ter conhecimento relativamente às leis, enquanto que 36% indicam que não têm 

conhecimento. 
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Tem conhecimento de algum caso positivo de doping? 
 
 
 
 
 
 
 

 
N Ã O S I M 

 

Relativamente à questão referida, podemos constatar que 68% dos inquiridos afirmam 

ter conhecimento de algum caso positivo de doping, enquanto que 32% não têm 

conhecimento de casos positivos de doping. 

É da opinião, que este tema deveria ser mais abordado na nossa sociedade? 
 
 
 
 
 
 
 

 
N Ã O S I M 

 

Relativamente à questão referida, podemos constatar que 96% dos inquiridos afirmam 

que o tema em questão deveria ser mais abordado na nossa sociedade, enquanto que 

4% indicam que o tema não é necessário ser abordado. 

Tem conhecimento da possível contaminação de suplementos alimentares com 

doping? 
 
 
 
 
 
 
 

 
N Ã O S I M 

 

Relativamente à questão referida, podemos constatar que 51% dos inquiridos afirmam 

que têm conhecimento da contaminação de suplementos alimentares com doping, 

enquanto que 49% não têm conhecimento das possíveis contaminações. 
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Já consumiu suplementos? 
 
 
 
 
 
 
 

 
N Ã O S I M 

 

Relativamente à referida questão, podemos constatar que 69% dos inquiridos afirmam 

já ter consumido suplementos enquanto que 31% dos inquiridos nunca consumiram 

suplementos. 

Depois da utilização de certos suplementos sentiu algum mal-estar? 
 
 
 
 
 
 
 

 
N Ã O S I M S E M  R E S P O S T A 

 

Relativamente à referida questão, podemos constatar que 6% dos inquiridos afirmam já 

terem tido ocorrências de mal-estar, enquanto que 50% dos inquiridos indicam que não 

sentiram nenhuma alteração. Os restantes 44%, afirmam nunca terem utilizado 

suplementos. 

Já consumiu doping? 
 
 
 
 
 
 
 

 
N Ã O S I M 

 

Relativamente à referida questão, podemos constatar que 6% dos inquiridos afirmam já 

terem consumido doping, enquanto que 94% negam o contacto com substâncias 

dopantes. 
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Depois da utilização de doping sentiu algum mal-estar? 
 
 
 
 
 
 
 

 
N Ã O S I M S E M  R E S P O S T A 

 

Relativamente à referida questão, podemos constatar que 1% dos inquiridos afirmam já 

ter tido ocorrências de mal-estar, enquanto que 14% dos inquiridos indicam que não 

sentiram nenhuma alteração. Os restantes 85%, afirmam nunca terem utilizado doping. 

Atualmente consome algum tipo de doping? 
 
 
 
 
 
 
 

 
N Ã O S I M 

 

Relativamente à referida questão, podemos constatar que 2% dos inquiridos afirmam 

consumir doping, enquanto que 98% dos inquiridos indicam que atualmente não têm 

contacto com substâncias dopantes. 

Entende que o uso de suplementos alimentares é uma necessidade ou 

complemento? 
 
 
 
 
 
 

 
N E C E S S I D A D E C O M P L E M E N T O A M B A S N E N H U M A 

 

Podemos constatar que 61% dos inquiridos afirmam que é um “complemento”. Já 6% 

indicam que é uma “necessidade”, havendo quem sugira que se trata de uma 

necessidade e complemento perfazendo um total de 25%. Na opção “nenhuma” 
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existiram apenas 7% a defender que os suplementos não são nem uma necessidade nem 

um complemento. 

Entende que o uso de doping é uma necessidade ou complemento? 
 
 
 
 
 
 
 

 
N E C E S S I D A D E C O M P L E M E N T O A M B A S N E N H U M A 

 

Podemos constatar que 17% dos inquiridos afirmam que é um “complemento”. 11% 

indicam que é uma “necessidade”, havendo quem sugira que se trata de uma 

necessidade e complemento perfazendo um total de7%. A opção “nenhuma” foi a mais 

defendida, no qual 65% dos inquiridos defende que os suplementos não são nem uma 

necessidade nem um complemento. 

Discussão 

 
Relembrando a primeira questão colocada aos inquiridos, podemos observar que uma 

grande parte da população (36%) ainda não tem conhecimento das leis que envolvem o 

doping e a lista de substâncias proibidas, o que sugere uma baixa literacia relativamente 

a esta temática, apesar de nos dias de hoje, ser um tema cada vez mais abordado e 

discutido em todo o mundo, devido ao número de casos positivos que se tem verificado 

nos últimos anos. Para reforçar esta opinião, verificamos ainda que, 32% dos inquiridos 

relatam não ter conhecimento de casos positivos de doping. Esta temática ainda é 

considerada um tabu, devido aos factos polémicos relatados, à pressão dos média e por 

ser uma prática proibida. Os média podem ser considerados um bom impulsionador ou 

um mau. Neste caso, deveriam ser um bom impulsionador, permitindo à população 

geral o acesso a determinada informação. Além disso, deveriam alertar os atletas para 

as más práticas no consumo de suplementos e doping e até mesmo não os levar a 

cometer práticas ilícitas. 

É bastante interessante saber que 96% dos inquiridos, afirmam que este assunto deveria 

ser mais abordado. Nos últimos anos, este assunto tem sido cada vez mais “visitado” e 
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tem sofrido cada vez mais exposição, talvez pela facilidade de acesso à informação. Cada 

vez é maior a procura de substâncias capazes de aumentar a performance, pelo facto de 

outros “colegas” consumirem ou para se sentirem mais confiantes. 

O mais preocupante é observar que 49% dos atletas, não tem conhecimento da possível 

contaminação de suplementos alimentares. Os suplementos alimentares, por vezes 

possuem substâncias que não estão descritas no rótulo e algumas são descritas como as 

substâncias ilícitas.Torna-se ainda mais preocupante saber que os inquiridos são atletas 

e que a maioria dos mesmos já consumiu suplementos (69%). Um atleta que não esteja 

informado, poderá suportar uma grande penalização na sua carreira, 

independentemente de não ter sido intencional. Infelizmente, o baixo nível de literacia 

relativamente a este problema, não permite inverter a situação, logo, os resultados 

observados vão de encontro às nossas expetativas. 

Quanto à questão “Já consumiu doping?”, foi interessante observar que, apenas 6% 

responderam de forma afirmativa, levando a pressupor que nem toda a gente 

respondeu veridicamente, talvez por ser um assunto “proibido” ou pela falta de 

informação. E apenas 1% afirma ainda consumir. 

Apenas uma minoria, sentiu algum mal-estar depois da toma de suplementos (6%) e de 

doping, (1%), o que não nos permite obter uma opinião concreta relativamente aos 

efeitos causados pela utilização destas substâncias. 

Podemos constatar que na globalidade do estudo, os inquiridos indicam que os 

suplementos são um complemento na vida do atleta (61%), existindo também vários 

inquiridos que defendem que é uma necessidade e complemento (25%). 

Relativamente ao doping, a maioria dos inquiridos defende que o doping não é 

considerado nem complemento nem necessidade na vida do atleta (65%), excetuando 

uma pequena minoria que defende que o doping é um complemento (17%). 

4.1.1. Resultados em função do género 

Após uma análise geral sobre a opinião dos indivíduos relativamente ao assunto em 

estudo, foi importante uma análise mais específica, de modo a obter a opinião dos 

inquiridos, em função do género, idade, tipologia e modalidade. 
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Masculino 

Não  Sim 

6% 

94% 

Feminino 

Não Sim 

94% 

Masculino 

Não Sim 

97% 

Feminino 

Não Sim 

98% 

 

A primeira parte do estudo baseou-se na opinião dos inquiridos em função do género, 

masculino e feminino. Foram apenas utilizadas algumas questões do inquérito, sendo 

elas as mais pertinentes para a investigação de forma a obter maior fiabilidade na 

mesma. De seguida, estão apresentadas as questões e a respetiva opinião dos inquiridos 

em função do género. 

Na sua opinião, os suplementos, podem influenciar a performance de um atleta? 
 
 

 

Podemos constatar que a resposta é igual, isto é: 94% dos inquiridos de ambos os 

géneros afirmam que os suplementos influenciam a performance de um atleta e 

somente 6% indicam que não influencia. 

Na sua opinião, o doping, podem influenciar a performance de um atleta? 

 

 
 

Nesta questão a resposta é também idêntica, ou seja, 97% dos inquiridos do género 

masculino afirmam que “Sim” assim como 98% do género feminino. Apenas uma 

percentagem mínima do género masculino e feminino, 3% e 2% respetivamente indicam 

que o doping não influencia. 
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Masculino 

Não Sim 

29% 

71% 

Feminino 

Não Sim 

33% 

67% 

Masculino 

Não Sim 

91% 

Feminino 

Não Sim 

97% 

 

Já consumiu suplementos? 
 
 

 

Nesta questão, podemos constatar que 71% dos inquiridos do género masculino e 67% 

do género feminino afirmam que já consumiram suplementos, enquanto que 29% dos 

inquiridos do género masculino e 33% do género feminino indicam que nunca 

consumiram suplementos. 

Já consumiu doping? 

 

 
 

Podemos constatar que 91% dos inquiridos do género masculino e 97% do género 

feminino afirmam que nunca consumiram doping, enquanto que 9% dos inquiridos do 

género masculino e 3% do género feminino indicam que já consumiram doping. 
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Masculino 

1-3 >3 

26% 

74% 

Feminino 

1-3 >3 
 

19% 

81% 

Masculino 

1-3 >3 

37% 

63% 

Feminino 

1-3 >3 

100% 

 

Com que frequência utiliza/utilizou suplementação alimentar ao longo do dia? 
 
 

 

Podemos constatar que 74% dos inquiridos do género masculino e 81% do género 

feminino afirmam que utiliza/utilizou suplementação entre uma a três vezes por dia, 

enquanto que 26% do género masculino e 19% do género feminino indicam que 

utiliza/utilizou mais de três vezes ao dia. 

 
 

Com que frequência consome/consumiu doping ao longo do dia? 

 

 
 

Podemos constatar que 63% dos inquiridos do género masculino afirma que 

consome/consumiu doping mais de três vezes por dia, enquanto que 37% dos inquiridos 

do género masculino afirmam que nunca consumiram doping ao longo do dia. No 

género feminino a totalidade afirma que nunca consumiu doping ao longo do dia. 
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Masculino Feminino 

Necessidade Complemento Ambas Nenhuma Necessidade Complemento Ambas Nenhuma 

Masculino 

Necessidade Complemento Ambas Nenhuma 

Feminino 

Necessidade Complemento Ambas Nenhuma 

10% 
17% 

6% 
67% 64% 

11% 
16% 

9% 

 

Entende que o uso de suplementos alimentares é uma necessidade ou 

complemento? 
 
 
 
 

 
8% 6% 6%7% 

23% 28% 

63% 59% 

 
 
 
 

Podemos constatar que 63% dos inquiridos do género masculino e 59% do género 

feminino afirmam que é um “complemento”. Já 6% do género masculino e 7% do género 

feminino indicam que é uma “necessidade”, havendo quem sugira que se trata de uma 

necessidade e complemento perfazendo um total de 23% no género masculino e 28% 

no género feminino. Na opção “nenhuma” existiram apenas 8% dos inquiridos do 

género masculino e 6% dos inquiridos do género feminino a defender que os 

suplementos não são nem uma necessidade nem um complemento. 

Entende que o uso de doping é uma necessidade ou um complemento? 

 
 

Podemos constatar que 17% dos inquiridos do género masculino e 16% do género 

feminino afirmam que é um “complemento”. Já 10% dos inquiridos do género masculino 

e 11% do género feminino indicam que é uma “necessidade”, havendo ainda quem 

sugira que se trata de uma necessidade e complemento perfazendo um total de 6% no 

género masculino e 9% no género feminino. A opção “nenhuma” foi a opção com maior 

ênfase na resposta a esta questão, havendo 67% dos inquiridos do género masculino e 
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64% dos inquiridos do género feminino a defender que os suplementos não são nem 

uma necessidade nem um complemento. 

Discussão tendo em conta o género 

De acordo com os resultados obtidos é possível observar a unanimidade nas respostas 

dadas às questões analisadas em função do género, excetuando as respostas relativas à 

frequência e o consumo de suplementos e doping. Tal sugere, uma vez mais, uma baixa 

literacia relativamente ao tema em estudo. De forma a observar a preponderância 

“género” na resposta ao problema em estudo, procedeu-se à aplicação do teste ANOVA 

onde não encontrámos diferenças com significado estatístico. 

    ANOVA - Entende que o uso de doping é uma necessidade ou um complemento?     
 df Z Sig. 

Género 1 0,128 0,720 

 
 

Tendo em conta o género masculino, os resultados obtidos eram os esperados, visto que 

a procura de melhorar a condição física e estética corporal surge como uma premissa 

no género masculino nos dias de hoje. No caso do género feminino podemos concluir 

que esta procura é menos acentuada, contudo ainda são reportados alguns casos, 

existindo mesmo situações de consumo de doping. Sendo como objetivo final averiguar 

qual a perceção da amostra relativamente à necessidade ou complemento da 

suplementação e doping, podemos constatar que não existem diferenças tendo em 

conta o género, pois ambos defendem que o uso de suplementos é um complemento 

na vida de um atleta, enquanto que a maioria indica que o doping não é considerado 

uma necessidade nem um complemento para o atleta. Podemos assim reforçar que esta 

temática ainda é considerada um tabu, devido aos factos polémicos relatados, à pressão 

dos média e por ser uma prática proibida. 

4.1.2. Resultados em função do grupo etário 

Como referimos anteriormente, foi importante também dividir a amostra em diferentes 

grupos etários, de modo a obter uma análise mais particular. Como supramencionado 

na metodologia, a amostra está repartida em cinco grupos etários: 

▪ 15-24 

▪ 25-34 
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▪ 35-44 

▪ 45-49 

▪ >50 

Deste modo, em seguida, apresentamos as questões e opiniões dos inquiridos em 

função do grupo etário. 

Na sua opinião, os suplementos, podem influenciar a performance de um atleta? 
 

Não Sim 
 

 

40% 

30% 

20% 

38%  
33% 

 
 
 

 
13% 

 
 
 
 
 

10% 

10% 

0% 

2% 2% 1% 1%1% 1% 

15-24 25-34 35-44 45-49 >50 

 
 

Podemos constatar que 38% dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 33% do grupo 25- 

34, 13% do grupo 35-44, 1% do grupo 45-49 e 10% do grupo com idade superior a 

cinquenta anos afirmam que os suplementos influenciam a performance desportiva. Por 

outro lado, 2% dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 2% do grupo 25-34, 1% do grupo 

35-44, 1% do grupo 45-49 e 1% do grupo com idade superior a cinquenta anos indicam 

que os suplementos não influenciam a performance desportiva. 

Na sua opinião, o doping, pode influenciar a performance de um atleta? 
 

Não Sim 
 

 
40,00% 

38%  
34% 

30,00% 

20,00% 

1 

 

 
13% 

 
 
 

11% 

 
 
 

 

Podemos constatar que 38% dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 34% do grupo 25- 

34, 13% do grupo 35-44, 1% do grupo 45-49 e 11% do grupo com idade superior a 

cinquenta anos afirmam que o doping influencia a performance desportiva. Por outro 

lado, 1% dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 1% do grupo 25-34, 1% do grupo 35- 

0,00% 1% 1% 1% 0%1% 1% 
0,00%      

 15-24 25-34 35-44 45-49 >50 
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44, e 1% do grupo com idade superior a cinquenta anos indicam que o doping não 

influencia a performance desportiva. 

Já consumiu suplementos? 
 

Não Sim 

 

30,00% 26% 26% 

 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 
15-24 25-34 35-44 45-49 >50 

 
 

Podemos constatar que 26% dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 26% do grupo 25- 

34, 11% do grupo 35-44, 1% do grupo 45-49 e 6% do grupo com idade superior a 

cinquenta anos afirmam que já consumiram. Por outro lado, 14% dos inquiridos do 

grupo de idades 15-24, 9% do grupo 25-34, 3% do grupo 35-44, 1% do grupo 45-49 e 5% 

do grupo com idade superior a cinquenta anos indicam que não consumiram. 

Já consumiu doping? 
 

Não Sim 
 

 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

38%  
31% 

 
 
 
 

13% 

 
 
 
 
 

11% 

10,00% 

0,00% 

2% 4% 
1%

 1% 0% 0% 

15-24 25-34 35-44 45-49 >50 

 
 

Podemos constatar que 38% dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 31% do grupo 25- 

34, 13% do grupo 35-44, 1% do grupo 45-49 e 11% do grupo com idade superior a 

cinquenta anos afirmam que não consumiram. Por outro lado, 1% dos inquiridos do 

grupo de idades 15-24, 1% do grupo 25-34 e 1% do grupo 35-44 indicam que já 

consumiram. 

14% 

9% 
11% 

 

3% 
5%6% 

1%1% 
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Entende que o uso de suplementos alimentares é uma necessidade ou 

complemento? 
 

Necessidade Complemento Ambas Nenhuma 
 

 
25% 

20% 

15% 

10% 

24%  
21% 

 

10% 11% 9% 
6% 

5% 
3% 

0% 

3% 2% 2% 1% 3% 1% 
0% 1% 0% 1% 1% 2%2% 

15-24 25-34 35-44 45-49 >50 

 
 

Podemos constatar que 25% dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 21% do grupo 25- 

34, 10% do grupo 35-44, 1% do grupo 45-49 e 6% do grupo com idade superior a 

cinquenta anos afirmam que é um “complemento”. Já 3% dos inquiridos do grupo de 

idades 15-24, 2% do grupo 25-34, 1% do grupo 35-44 e 1% do grupo com idade superior 

a cinquenta anos indicam que é uma “necessidade”, havendo ainda inquiridos que 

afirmam que se trata de uma necessidade e complemento perfazendo um total de 10% 

dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 11% do grupo 25-34, 3% do grupo 35-44 e 2% 

do grupo com idade superior a cinquenta anos. Na opção “nenhuma” existiram apenas 

3% dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 2% do grupo 25-34, 1% do grupo 35-44, 1% 

do grupo 45-49 e 2% do grupo com idade superior a cinquenta anos a defender que os 

suplementos não são nem uma necessidade nem um complemento. 

Entende que o uso de doping é uma necessidade ou um complemento? 
 

Necessidade Complemento Ambas Nenhuma 

 
30% 

 
20% 

25% 
 
 
 

6% 7% 

 
21% 

 
9% 

 
 
 

10% 

10% 

 
0% 

5% 4% 4% 3% 
1% 3% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 

15-24 25-34 35-44 45-49 >50 

 
 

Podemos constatar que 6% dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 7% do grupo 25- 

34, 3% do grupo 35-44, 1% do grupo 45-49 e 1% do grupo com idade superior a 

cinquenta anos afirmam que é um “complemento”. Já 5% dos inquiridos do grupo de 
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idades 15-24, 4% do grupo 25-34, 1% do grupo 35-44, 1% do grupo 45-49 e 1% do grupo 

com idade superior a cinquenta anos indicam que é uma “necessidade”, havendo ainda 

inquiridos que afirmam que se trata de uma necessidade e complemento perfazendo 

um total de 4% dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 3% do grupo 25-34 e 1% do 

grupo 35-44. A opção “nenhuma” foi a opção com maior ênfase na resposta a esta 

questão, havendo 25% dos inquiridos do grupo de idades 15-24, 21% do grupo 25-34, 

9% do grupo 35-44, 1% do grupo 45-49 e 10% do grupo com idade superior a cinquenta 

anos a defender que os suplementos não são nem uma necessidade nem um 

complemento. 

Discussão tendo em conta o grupo etário 

De acordo com os resultados obtidos é possível observar que em todas as faixas etárias 

existe unanimidade nas respostas dadas às questões relacionadas com a necessidade e 

consumo de suplementos e doping, defendendo que ambos são uma necessidade para 

o atleta. 

De forma a observar a preponderância do fator “grupo etário” na resposta ao problema 

em estudo, procedeu-se à aplicação do teste ANOVA onde se encontraram diferenças 

significativas entre o grupo 25-34 e >50, sendo o escalão mais novo destes dois 

referidos, o que mais afirma que o uso de doping é uma necessidade e/ou complemento, 

com um nível de significância <0,05 em relação ao escalão >50. 

ANOVA - Entende que o uso de doping é uma necessidade ou um complemento? 
  ± dp F Sig 

15-24 2,2 ± 1,1  

 
2,952 

 

 
0,020 

25-34 2,2 ± 1,1 
35-44 2,4 ± 1,0 
45-49 1,9 ± 1,5 
>50 2,7 ± 0,8 

 
 

No que concerne à questão do consumo de suplementos e doping as respostas são 

diversas tendo em conta as várias faixas etárias. Podemos constatar que nas idades mais 

jovens existe uma grande afluência para o consumo de suplementos o que não se 

observa nas idades mais avançadas. Contudo, existe também uma grande percentagem 

de jovens atletas que afirmam que não consomem suplementos. Em relação à questão 
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do consumo de doping é inequívoco a não utilização do mesmo, havendo apenas 1% dos 

inquiridos mais jovens que afirmam que já consumiram doping. 

Sendo como objetivo final averiguar qual a perceção da amostra relativamente à 

necessidade ou complemento da suplementação e doping, podemos constatar que, nas 

idades mais jovens o uso de suplementos é considerado um complemento existindo 

ainda um número significativo que defende que é uma necessidade e complemento. Nas 

idades mais avançadas a opinião dos inquiridos é a mesma. Quanto ao doping 

independentemente da faixa etária o seu uso não é considerado nem um complemento 

nem uma necessidade. 

Estes resultados consolidam a ideia de que o tema em estudo é considerado um tabu, 

devido aos factos polémicos relatados, à pressão dos media, por ser uma prática 

proibida e devido ao facto de existir pouca informação relativamente ao uso de 

suplementos e desconhecimento da sua contaminação com substâncias ilícitas. 

4.1.3. Resultados em função da tipologia da modalidade 

Como expressamos na metodologia, foram definidas duas tipologias: individual e 

coletiva. 

Foi importante analisar as diferenças entre estes dois grupos, visto que, um atleta de 

uma modalidade individual tem diferentes vivências de um atleta de uma modalidade 

coletiva. Posto isso, apresentamos as questões e opiniões dos inquiridos em função da 

tipologia da modalidade, procurando saber mais concretamente, a opinião e diferença 

entre os atletas que praticam uma modalidade individual e atletas que praticam uma 

modalidade coletiva, face ao uso de suplementos e doping. 

Na sua opinião, os suplementos, podem influenciar a performance de um atleta? 
 

Não Sim 
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Podemos constatar que 73% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais e 

21% das coletivas afirmam que os suplementos influenciam a performance desportiva. 

Por outro lado, 5% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais e 1% das 

coletivas indicam que os suplementos não influenciam a performance desportiva. 

Na sua opinião, o doping, pode influenciar a performance de um atleta? 
 

Não Sim 
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0% 
I N D I V I D U A L C O L E T I V A 

 

Podemos constatar que 76% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais e 

22% das coletivas afirmam que o doping influencia a performance desportiva. Por outro 

lado, 2% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais e 1% das coletivas 

indicam que o doping não influencia a performance desportiva. 

Já consumiu suplementos? 
 

Não Sim 
 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I N D I V I D U A L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C O L E T I V A 

 

Podemos constatar que 56% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais e 

13% das coletivas afirmam que já consumiram suplementos. Por outro lado, 22% dos 

inquiridos praticantes de modalidades individuais e 9% das coletivas indicam que não 

consumiram. 
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Já consumiu doping? 
 

Não Sim 
 

80% 

60% 
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I N D I V I D U A L 

 
 
 
 
 
 

 
C O L E T I V A 

 

Podemos constatar que 6% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais e 1% 

das coletivas afirmam que já consumiram doping. Por outro lado, 73% dos inquiridos 

praticantes de modalidades individuais e 21% das coletivas indicam que não 

consumiram doping. 

Com que frequência utiliza/utilizou suplementação alimentar ao longo do dia? 
 

1-3 >3 
 

80% 
 

60% 
 

40% 
 

20% 
 

0% 
I N D I V I D U A L C O L E T I V A 

 

Podemos constatar que 17% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais e 6% 

das coletivas afirmam que utiliza/utilizou suplementação mais de três vezes ao dia, 

enquanto que 60% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais e 17% das 

coletivas afirmam que utiliza/utilizou suplementação entre uma a três vezes por dia. 

Com que frequência consome/consumiu doping ao longo do dia? 
 

1-3 >3 
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Podemos constatar que 50% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais 

afirma que consome/consumiu doping mais de três vezes por dia, enquanto que 40% 

dos inquiridos praticantes de modalidades individuais e 10% das modalidades coletivas 

afirmam que consumiram doping 1-3 vezes ao longo do dia. 

Entende que o uso de suplementos alimentares é uma necessidade ou 

complemento? 
 

Individual Coletiva 
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N E N H U M A 

 

Podemos constatar que 48% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais e 

13% das coletivas afirmam que é um “complemento”. Já 5% dos inquiridos de 

modalidades individuais e 1% das coletivas indicam que é uma “necessidade”, havendo 

ainda inquiridos que afirmam que se trata de uma necessidade e complemento 

perfazendo um total de 20% nas modalidades individuais e 6% nas coletivas. Na opção 

“nenhuma” existiram apenas 6% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais 

e 2% dos inquiridos das coletivas a defender que os suplementos não são nem uma 

necessidade nem um complemento. 

Entende que o uso de doping é uma necessidade ou um complemento? 
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Podemos constatar que 14% dos inquiridos praticantes de modalidades individuais e 3% 

das coletivas afirmam que é um “complemento”. Já 8% dos inquiridos de modalidades 
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individuais e 3% das coletivas indicam que é uma “necessidade”, havendo ainda 

inquiridos que afirmam que se trata de uma necessidade e complemento perfazendo 

um total de 6% nas modalidades individuais e 2% nas coletivas. A opção “nenhuma” foi 

a opção com maior ênfase na resposta a esta questão, havendo 50% dos inquiridos 

praticantes de modalidades individuais e 15% dos das modalidades coletivas a defender 

que os suplementos não são nem uma necessidade nem um complemento. 

Discussão tendo em conta a tipologia da modalidade 

De forma a observar a preponderância do fator “tipologia da modalidade” na resposta 

ao problema em estudo, procedeu-se à aplicação do teste ANOVA onde não 

encontrámos diferenças com significado estatístico. 

    ANOVA - Entende que o uso de doping é uma necessidade ou um complemento?     
 df Z Sig. 

Tipologia da 
Modalidade 

1 0,145 0,703 

 
 

De acordo com a tipologia da modalidade é possível observar que ambas defendem que 

os suplementos e doping influenciam a performance do atleta. Quanto ao consumo e 

frequência de suplementos e doping constatamos que nas modalidades individuais 

existe uma maior procura e consumo de suplementos comparativamente com as 

modalidades coletivas e o mesmo se verifica no consumo de doping, existindo casos 

positivos de consumo nas modalidades individuais. Estes resultados vão de encontro à 

literatura existente na qual é descrito que nas modalidades individuais, a suplementação 

e doping são uma vantagem relativamente ao adversário, tendo em conta os benefícios 

que os mesmos oferecem. 

Sendo como objetivo final averiguar qual a perceção da amostra relativamente à 

necessidade ou complemento da suplementação e doping, podemos constatar que, 

tanto nas modalidades individuais como coletivas, a maioria defende que os 

suplementos são um complemento na vida do atleta. Relativamente ao doping, 

constatamos novamente que os inquiridos defendem que não é considerado nem 

complemento nem necessidade, excetuando 14% dos inquiridos das modalidades 

individuais que indicam que o doping é um complemento. Tal como referido 
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anteriormente, esta ideia prevalece nas modalidades individuais tendo em conta a 

necessidade de superar várias barreiras pessoais para conquistar o objetivo final, sendo 

necessário para tal recorrer a fatores externos para a conquista dos mesmos. 

4.1.4. Resultados em função da categoria da modalidade 

Uma melhor análise e mais característica foi elaborada, dividindo os indivíduos em 

categorias de acordo com a modalidade praticada. 

Como descrito na metodologia, a amostra está repartida em 4 categorias: 

 
▪ Geral 

▪ Pavilhão 

▪ Fitness 

▪ Aquática 

 
Posteriormente à apresentação das opiniões dos atletas em função da tipologia da 

modalidade praticada, apresentamos as questões e opiniões dos mesmos em função da 

categoria, de modo a obter respostas mais consistentes. 

Na sua opinião, os suplementos, podem influenciar a performance de um atleta? 
 

Sim Não 

 
Geral 

Pavilhão 

Fitness 

Aquática 

 
 
 
 
 
 

37% 

 

Podemos constatar que 37% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 22% 

das de fitness, 12% das praticadas em pavilhão e 23% das da categoria geral afirmam 

que os suplementos influenciam a performance desportiva. Por outro lado, 3% dos 

inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 1% das modalidades fitness, 1% das 

modalidades praticadas em pavilhão e 1% das modalidades da categoria geral indicam 

que os suplementos não influenciam a performance desportiva. 
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12% 
1% 

22% 
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Na sua opinião, o doping, pode influenciar a performance de um atleta? 
 

Sim Não 

 
 

Geral 

Pavilhão 

Fitness 

Aquática 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
39% 

 

Podemos constatar que 39% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 23% 

das modalidades fitness, 13% das modalidades praticadas em pavilhão e 23% das 

modalidades da categoria geral afirmam que o doping influencia a performance 

desportiva. Por outro lado, 1% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 1% 

das modalidades praticadas em pavilhão e 1% das modalidades da categoria geral 

indicam que o doping não influencia a performance desportiva. 

Já consumiu suplementos? 
 

Sim Não 

 
 

Geral 

Pavilhão 

Fitness 

Aquática 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
26% 

 

Podemos constatar que 26% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 19% 

das modalidades fitness, 7% das modalidades praticadas em pavilhão e 18% das 

modalidades da categoria geral afirmam que já consumiram suplementos. Por outro 

lado, 14% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 4% das modalidades 

fitness, 7% das modalidades praticadas em pavilhão e 6% das modalidades da categoria 

geral indicam que nunca consumiram suplementação. 
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Já consumiu doping? 
 

Sim Não 

 
Geral 

Pavilhão 

Fitness 

Aquática 

 
 
 
 
 
 

 
40% 

 

Podemos constatar que 40% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 19% 

das modalidades fitness, 13% das modalidades praticadas em pavilhão e 23% das 

modalidades da categoria geral afirmam que nunca consumiram doping. Por outro lado, 

1% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 4% das modalidades fitness, 

1% das modalidades praticadas em pavilhão e 1% das modalidades da categoria geral 

afirmam já ter consumido doping. 

Com que frequência utiliza/utilizou suplementação alimentar ao longo do dia? 
 

>3 1-3 

 
Geral 

Pavilhão 

Fitness 

Aquática 

 
 
 
 

 
25% 

 
25% 

 

Podemos constatar que 8% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 8% das 

modalidades fitness, 3% das modalidades praticadas em pavilhão e 5% das modalidades 

da categoria geral afirmam que utiliza/utilizou suplementação mais de três vezes ao dia, 

enquanto que 25% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 25% das 

modalidades fitness, 8% das modalidades praticadas em pavilhão e 19% das 

modalidades da categoria geral indicam que utiliza/utilizou suplementação entre 1-3 

vezes por dia. 
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Com que frequência consome/consumiu doping ao longo do dia? 
 

>3 1-3 

 
 

Geral 

Pavilhão 

Fitness 

 
 
 
 
 

40% 
40% 

 

Podemos constatar que 40% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas e 10% 

das modalidades praticadas em pavilhão afirmam que consome/consumiu doping mais 

de três vezes ao dia, enquanto que 40% dos inquiridos praticantes de modalidades 

aquáticas e 10% das modalidades da categoria geral indicam que consome/consumiu 

doping entre uma a três vezes por dia. 

Entende que o uso de suplementos alimentares é uma necessidade ou 

complemento? 
 

Nenhuma Ambas Complemento Necessidade 

 

 

Geral 

 

 

Pavilhão 

 

 

Fitness 

 

 

Aquática 23% 

 
 
 

Podemos constatar que 23% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 15% 

das modalidades fitness, 10% das modalidades praticadas em pavilhão e 14% das 

modalidades da categoria geral afirmam que é um “complemento”. Já 3% dos inquiridos 

praticantes de modalidades aquáticas, 1% das modalidades fitness, 1% das modalidades 

praticadas em pavilhão e 1% das modalidades da categoria geral indicam que é uma 

“necessidade”, havendo ainda inquiridos que afirmam que se trata de uma necessidade 
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e complemento perfazendo um total de 11% dos inquiridos praticantes de modalidades 

aquáticas, 6% das modalidades fitness, 2% das modalidades praticadas em pavilhão e 

7% das modalidades da categoria geral. Na opção “nenhuma” existiram apenas 4% dos 

inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 1% das modalidades fitness, 1% das 

modalidades praticadas em pavilhão e 2% das modalidades da categoria geral a 

defender que os suplementos não são nem uma necessidade nem um complemento. 

Entende que o uso de doping é uma necessidade ou um complemento? 
 

Nenhuma Ambas Complemento Necessidade 

 

 

Geral 

 

 

Pavilhão 

 

 

Fitness 

 

28% 

Aquática 

 
 

 

Podemos constatar que 5% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 6% das 

modalidades fitness, 1% das modalidades praticadas em pavilhão e 5% das modalidades 

da categoria geral afirmam que é um “complemento”. Já 4% dos inquiridos praticantes 

de modalidades aquáticas, 2% das modalidades fitness, 1% das modalidades praticadas 

em pavilhão e 3% das modalidades da categoria geral indicam que é uma “necessidade”, 

havendo ainda inquiridos que afirmam que se trata de uma necessidade e complemento 

perfazendo um total de 4% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 2% das 

modalidades fitness, 1% das modalidades praticadas em pavilhão e 1% das modalidades 

da categoria geral. A opção “nenhuma” foi a opção com maior ênfase na resposta a esta 

questão, havendo 28% dos inquiridos praticantes de modalidades aquáticas, 13% das 

modalidades fitness, 11% das modalidades praticadas em pavilhão e 14% das 

modalidades da categoria geral a defender que os suplementos não são nem uma 

necessidade nem um complemento. 
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Discussão tendo em conta a categoria da modalidade 

De forma a observar a preponderância do fator “categoria da modalidade” na resposta 

ao problema em estudo, procedeu-se à aplicação do teste ANOVA onde se encontraram 

diferenças significativas entre o grupo Fitness e Pavilhão, sendo o grupo Fitness, o que 

mais afirma que o uso de doping é uma necessidade e/ou complemento, com um nível 

de significância <0,05, em relação às modalidades de pavilhão. 

 
 

    ANOVA - Entende que o uso de doping é uma necessidade ou um complemento?      
  ± dp Z Sig 

Aquática 2,4 ± 1,1  

3,674 

 

0,012 
Fitness 2,1 ± 1,1 

Pavilhão 2,6 ± 0,9 
Geral 2,1 ± 1,2 

 
 

De acordo com a categoria da modalidade, é possível observar que ambas defendem 

que os suplementos e doping influenciam a performance do atleta. Quanto ao consumo 

e frequência de suplementos e doping constatamos que nas modalidades aquáticas, 

fitness e gerais existe uma maior procura e consumo de suplementos comparativamente 

às modalidades de pavilhão. O mesmo se verifica no consumo de doping, existindo casos 

positivos de consumo, nas modalidades de fitness e gerais. Estes resultados vão de 

encontro à literatura existente na qual é descrito que nas modalidades fitness, a 

suplementação e doping são uma vantagem relativamente ao adversário, tendo em 

conta os benefícios que os mesmos oferecem, principalmente na aquisição de 

determinadas capacidades, tais como a força, resistência e velocidade. 

Sendo como objetivo final averiguar qual a perceção da amostra relativamente à 

necessidade ou complemento da suplementação e doping, podemos constatar que na 

globalidade das modalidades em estudo, os suplementos são um complemento na vida 

do atleta, existindo também vários inquiridos que defendem que é uma necessidade e 

complemento. Estes resultados eram previsíveis, visto que tal como observado 

anteriormente, a suplementação tem uma forte implicância na performance do atleta. 

Relativamente ao doping, constatamos novamente que os inquiridos defendem que não 

é considerado nem complemento nem necessidade, excetuando uma pequena minoria 
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de ambas as categorias de modalidades que defendem que o doping é um 

complemento. 

Estes resultados consolidam a ideia de que o tema em estudo é considerado um tabu, 

devido aos factos polémicos relatados, à pressão dos media, por ser uma prática 

proibida e devido ao facto de existir pouca informação relativamente ao uso de 

suplementos e desconhecimento da sua contaminação com substâncias ilícitas. 

4.2. Resultados em função da modalidade 

Depois de analisados todos os inquéritos realizados, observamos que no conjunto das 

modalidades presentes, existiam duas que sobressaiam na amostra final, a modalidade 

de natação pura e a modalidade de crossfit. Por este motivo, e visto existirem vários 

casos positivos de doping nestas modalidades, decidimos dissecar as respostas obtidas 

em quatro questões, tendo em conta somente estas mesmas modalidades. 

O objetivo da realização desta análise pormenorizada, prende-se com o facto de serem 

ambas duas modalidades individuais e fechadas, ou seja, modalidades nas quais apenas 

a condição física do atleta e a técnica do mesmo têm preponderância no resultado final. 

Outro motivo, é o grande recrutamento exigido ao organismo a nível da resistência 

cardiovascular e muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, agilidade, equilíbrio 

e precisão. Qualquer uma destas aptidões, pode ser melhorada e aperfeiçoada com o 

treino ou então, recorrendo a consumo de suplementos ou substâncias dopantes. Pelos 

motivos anteriormente referidos, pensamos ser crucial uma análise mais pormenorizada 

às respostas obtidas pelos atletas praticantes das respetivas modalidades. 
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4.2.1. Resultados em função da modalidade de Natação Pura e Crossfit 

Natação Pura 

 

A Natação Pura é uma modalidade em que há a repetição contínua de um determinado 

gesto técnico, onde não existe um confronto direto entre os atletas no sentido em que 

um condiciona diretamente a ação do outro. É uma modalidade individual porque 

depende do esforço individual de cada um sem que este possa ser auxiliado, ao contrário 

do que acontece nas modalidades coletivas. 

É também uma modalidade que se caracteriza pela grande variedade que oferece, tanto 

nas distâncias como na forma de as realizar (estilos). 

Crossfit 

 
O crossfit, de acordo com a literatura existente pode ser definido como uma junção de 

exercícios de diversas modalidades, num modelo variável e intenso. O crossfit reúne um 

conjunto de tarefas, sendo elas executadas num nível de intensidade variável, na 

perspetiva que todo e qualquer treino seja um desafio para qualquer atleta. 

Desde a sua criação, o crossfit tem como objetivo procurar a melhor condição física de 

um atleta, procurando criar assim uma metodologia de treino que melhor prepare os 

vários atletas para qualquer desafio que lhes seja proposto, seja este conhecido ou 

desconhecido. 

Na sua opinião, os suplementos, podem influenciar a performance de um atleta? 
 

Não Sim 
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Natação Pura Crossfit 

 

De acordo com as respostas obtidas, podemos constatar que os atletas praticantes de 

natação pura, assim como os atletas praticantes de crossfit defendem que os 

suplementos influenciam a performance do atleta. Estes resultados demonstram que na 

grande generalidade, a suplementação é considerada um benefício para os atletas. É 

14% 

1% 1% 
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inequívoca a larga utilização de suplementos alimentares por parte dos atletas, apesar 

da utilidade da maioria ser ainda questionável. Com os programas de treino a tornarem- 

se cada vez mais exigentes, qualquer ajuda possível deve ser considerada, e a nutrição 

é uma área que obviamente, pode fazer a diferença. Como as carências nutricionais 

podem ser difíceis de detetar em idades precoces, os atletas muitas vezes sentem a 

tentação de ingerir suplementos em busca de resultados rápidos e diretos. 

Nas modalidades em estudo, a ingestão de suplementos recai sobre a procura de 

conquistar mais rapidamente a forma física ideal e melhorar o desempenho físico nas 

componentes de resistência, força e velocidade. 

Na sua opinião, o doping, pode influenciar a performance de um atleta? 
 

Não Sim 
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Natação Pura Crossfit 

 

De acordo com as respostas obtidas, podemos constatar que os atletas praticantes de 

natação pura assim como os atletas praticantes de crossfit defendem que o doping 

influencia a performance do atleta. Apesar de difícil de definir, o talento é 

indubitavelmente o atributo mais importante de um atleta. 

Para o ser humano existem múltiplas sensações capazes de provocar as mais díspares 

sensações, como a alegria, tristeza e a angústia. Mas há uma em especial que chega 

inclusivamente a torturar, como é a luta pela superação dos próprios limites ou a 

superação das barreiras pré-estabelecidas, mesmo aquelas que o seu limite ou barreira 

é muito acima das suas possibilidades normais, levando, portanto, à utilização de tudo 

aquilo que conduza à obtenção do objetivo. 

Não é possível quantificar a quantidade de doping instalado no desporto neste 

momento, nem uma exata incidência, nem uma séria estimativa pode ser 

providenciada. Este tema acarreta enormes controvérsias e é bastante problemático 

14% 

1% 1% 
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devido à sua complicada deteção, isto porque, a realização do controlo anti-doping é 

muito cara, e ainda não é totalmente eficiente, havendo sempre meios que mascaram 

o seu uso, e que estarão certamente um passo à frente sobre aqueles que tentam 

competir lealmente. 

Relativamente às modalidades em estudo, é unanime que o doping influencia a 

performance de um atleta. Sendo estas duas modalidades individuais, nas quais o 

resultado final apenas depende somente do esforço e capacidade física do atleta é 

percetível que o doping é considerado um “trunfo” na competição direta contra um 

adversário. 

Entende que o uso de suplementos alimentares é uma necessidade ou 

complemento? 
 

Natação Pura Crossfit 

 
 

15% 

 
10% 

 
5% 

 
12% 

9% 
 
 

2% 
1% 

 

 
8% 

 
3% 

2% 2% 

 

0% 
Necessidade Complemento Ambas Nenhuma 

 

Tendo em conta a opinião dos atletas de natação pura e crossfit, quanto à necessidade 

ou complemento no consumo de suplementação, podemos concluir que existe uma 

grande dispersão nos resultados obtidos. Depois de analisadas as respostas, é possível 

concluir que não existe consenso nesta temática. Vários atletas afirmam que os 

suplementos são um complemento, visto ser uma forma de melhorar o seu rendimento 

em treino e assim alcançar melhores resultados desportivos. Por outro lado, existem 

atletas que consideram ser um complemento assim como uma necessidade, visto que 

se não consumirem não conseguirão alcançar determinados níveis de força, resistência 

e velocidade. 

Segundo Maughan, quando tudo o resto é igual, a nutrição pode fazer a diferença entre 

ganhar e perder. Afirma que os desportistas conseguem satisfazer todas as necessidades 

nutricionais através do consumo de uma alimentação equilibrada, variada e 

energeticamente adequada, não sendo necessário recorrer a quaisquer suplementos. 
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Por definição, suplementos nutricionais são produtos consumidos com o intuito de 

reforçar a alimentação e incluem vitaminas, minerais, ervas, aminoácidos e 

concentrados, metabolitos, constituintes e extratos de qualquer um destes. 

Entende que o uso de doping é uma necessidade ou um complemento? 
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De acordo com as respostas obtidas, podemos concluir que ambos os atletas das duas 

modalidades em estudo consideram que o doping não é uma necessidade ou um 

complemento. Tendo em conta este desfecho, apenas o podemos suportar recorrendo 

à dimensão ética e aos valores inerentes à prática desportiva. 

O desporto é uma atividade humana que assenta em valores sociais, educativos e 

culturais essenciais. Constitui um fator de inserção, de participação na vida social, de 

tolerância, de aceitação das diferenças e de respeito pelas regras. Os valores de cultura 

física expressos nas sociedades são diversificados, embora se encontrem supremacias 

entre eles, de acordo com os distintos momentos históricos e as especificidades das 

mesmas. 

Marivoet afirma que, nem a sociedade comporta idênticas oportunidades para todos, 

nem a competição desportiva encerra igualdade de oportunidades. Deve sempre ser 

realçado que o lema Olímpico “Citius, Altiuse e Fortius” encoraja o desportista a procurar 

a perfeição, seguindo o rumo da harmonia entre a natureza e a cultura. 

Resumindo, de acordo com as modalidades em estudo, os atletas consideram a 

dopagem nociva para a saúde, e a atitude de quem a faz como sendo, incorreta. Ainda 

que a maioria da nossa amostra seja contrária à dopagem, encontramos uma pequena 

percentagem, que se manifesta favorável à liberalização de algumas substâncias. Estas 

opiniões vão de encontro a estudos realizados sobre atletas de alto nível, onde a maioria 

8% 
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terá respondido que tomaria uma substância que permitisse obter um recorde do 

mundo, ainda que soubesse que isso acarretaria malefícios para a sua saúde e encurtaria 

o tempo de vida. Para quem conhece o desporto de alto rendimento, este tipo de 

revelação não espanta, pois, o cerne da questão coloca-se não na interdição ou 

legalização, mas sim nas pressões que são exercidas sobre os atletas para alcançar a tão 

desejada medalha. 

4.3. Análise das entrevistas 

De forma a valorizar as respostas obtidas no questionário realizado, resolvemos alargar 

a procura de informação, realizando uma entrevista composta por doze questões de 

resposta aberta. Entrevistamos uma jovem atleta de natação pura, atleta da Seleção 

Nacional e um treinador de natação pura, com o objetivo de poder obter uma 

comparação relativamente ao assunto em questão. A participação dos mesmos foi de 

caracter voluntário e seguiu todos os princípios baseados na declaração de Helsínquia. 

Ambas as entrevistas estão disponíveis para consulta nos anexos. As mesmas 

decorreram de forma natural, tendo sido solicitado aos entrevistados que 

respondessem às questões de acordo com os seus conhecimentos sobre a temática em 

questão e a experiência profissional e/ou desportiva que possuem. 

Depois de concluídas as entrevistas, foi realizada uma análise pormenorizada às 

mesmas, com o objetivo de retirar as referidas ilações e compará-las. Salientar que esta 

comparação surge como essencial, visto que se trata de dois agentes desportivos 

contrastantes e complementares. Num caso, estamos perante uma atleta que treina 

diariamente sobre a orientação de um treinador tendo como finalidade a conquista dos 

seus objetivos, enquanto que do outro lado existe um treinador que se apresenta como 

o responsável e pedagogo para os seus atletas, tendo um papel fulcral na progressão da 

carreira dos mesmos e influencia nas decisões pessoais e desportivas. 

Relativamente às questões relacionadas com o uso de doping, ambos os entrevistados 

foram perentórios defendendo que o consumo de doping deveria ser proibido e que nos 

casos que surgem como positivos, deveriam sofrer severas penalizações. Ambos 

defendem que os consumos de substâncias dopantes interferem no rendimento do 

atleta, elevando este a um nível não natural e maioritariamente acima das suas 
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capacidades atléticas. Afirmam ainda que tendo em conta as questões éticas e morais, 

o uso de substâncias dopantes “mascaram” a competição, criando assim injustiças e 

falacias na conquista de determinados objetivos. 

Outro ponto no qual existe concordância entre os entrevistados é na questão da 

suplementação desportiva. Para ambos, a suplementação oferece ao atleta benefícios 

na prática desportiva, contudo indicam que o consumo deverá ser planeado e 

estruturado de acordo com o atleta e as suas necessidades, pois existem vários casos 

onde o consumo exagerado origina vários problemas de saúde. 

No caso da atleta entrevistada, esta não consume qualquer tipo de suplementação, 

indicando que nunca sentiu necessidade para tal. A atleta indica que com uma 

alimentação equilibrada e estruturada consegue ingerir todos os nutrientes e vitaminas 

essenciais para a sua prática desportiva diária. Defende ainda que a suplementação 

“pode levar a desequilíbrios no organismo e levar a problemas mais sérios”. Por duas 

ocasiões a jovem atleta afirma que, tentou consumir suplementação e dado à sensação 

de mal-estar e enjoos acabaria por deixar de consumir. 

Na opinião do treinador entrevistado, este afirma que “os suplementos são apenas 

reforços para o bom funcionamento do corpo do atleta”. Com esta afirmação podemos 

concluir que o treinador afirma que os suplementos são um complemento ao treino do 

atleta. Afirmando que o consumo dos mesmos não desvirtua a competição. 

Depois de analisadas ambas as entrevistas, é possível destacar a ideia chave de cada 

uma delas, sendo elas diferentes. No caso do treinador, este afirma que “o doping é uma 

necessidade”. O treinador indica que o atleta consome doping depois de esgotadas 

todas as hipóteses possíveis para a melhoria da sua performance, ou seja, quando o 

atleta presente que não consegue melhorar através de processos naturais recorre ao 

consumo de substâncias dopantes de forma a superar as barreiras fisiológicas do seu 

organismo. Em conclusão, o treinador é contra o consumo de doping. No caso da atleta, 

esta afirma que “a necessidade na vida de um atleta é a devoção e o sacrifico que levam 

à superação, pois é o melhor sentimento que um atleta pode experienciar. Assim, o 

doping é um caminho “mais simples” que, na verdade, não completa nem gratifica o 

atleta”. Esta foi a ideia-chave que a atleta tentou passar durante toda a entrevista, 
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assumindo que um atleta que deseje conquistar os seus objetivos de forma justa e 

imparcial, jamais consumirá substâncias dopantes, pois o sentimento de conquista e 

recompensa será eliminado. A atleta apresenta-se contra o consumo de doping e 

expressa a sua tristeza nos recentes casos de doping existentes a nível nacional, 

nomeadamente na modalidade de natação pura. 
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CONCLUSÃO 

Podemos constatar que existe muita informação no que respeita à problemática da 

suplementação e doping, contudo essa informação, sendo ela disponível muitas vezes 

pelas opiniões pessoais dos próprios consumidores e atletas, nem sempre é a mais 

correta. No decorrer das últimas décadas da história do desporto, o uso de 

suplementação e substâncias dopantes tem sido um fenómeno emergente. 

Relativamente à suplementação desportiva, atendendo que apresenta um inegável 

potencial para a melhoria da saúde e bem-estar das pessoas, consideramos que o seu 

uso deverá ser disciplinado com base em dados e informação fidedigna, o que implica 

também uma atualização e formação dos agentes desportivos envolvidos. 

Na questão do doping, medidas mais severas são necessárias. É do conhecimento 

público que como combate a esta realidade, os diversos comités internacionais e 

nacionais têm-se preocupado na criação de leis rigorosas no sentido de tentar acabar 

com a recorrência a substâncias ilícitas, já que o seu uso é completamente 

desaconselhado por toda a comunidade científica, pelo facto de poder colocar em risco 

a saúde e a vida dos mesmos, e ainda por deturpar a realidade desportiva. De facto, o 

doping é uma prática altamente perigosa, sendo que quase todas as técnicas dopantes 

apresentam perigos para saúde humana, o que só por si devia ser suficiente para 

dissuadir os desportistas de a usar, uma vez que a vida está acima de tudo, e não se deve 

deixar cegar pela ambição. No entanto, apesar de um aumento dos controlos anti- 

doping e de já existirem técnicas avançadas de deteção de dopantes, também é uma 

realidade que, cada vez, mais os “batoteiros” de hoje descobrem novas formas de 

fazerem “batota” amanhã. A simples busca pela perfeição no rendimento é comum nos 

atletas, e muitos deles não olham a meios para atingir fins. O consumo de doping visa 

apenas o resultado, ignorando completamente a ética do desporto. 

No que respeita às sugestões para realização de trabalhos futuros, podemos constatar 

que com a realização do presente estudo, as respostas obtidas permitem colocar 

algumas questões, nomeadamente: qual o tipo de envolvimento dos agentes 

desportivos no que se refere ao incentivo para a toma deste tipo de substâncias? 
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“Doping: Necessidade ou Complemento?” 

 
Este questionário enquadra-se no âmbito do projeto de investigação subordinado ao tema 

“Doping: Necessidade ou Complemento?”. Tem como finalidade avaliar o conhecimento relativo 

ao doping. A informação recolhida destina-se exclusivamente a ser processada no âmbito do 

mestrado em Medicina Legal do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade 

do Porto. 

A equipa de investigação é responsável pela confidencialidade dos dados, imposta por qualquer 

questão ética, pela Declaração de Helsínquia. 
 

 

O doping é uma realidade a nível mundial e consiste no uso de substâncias e métodos proibidos 

que constam na lista do Código Mundial Antidopagem. Exemplos: Incluída no grupo dos agentes 

anabolisantes, testosterona. 

Um suplemento alimentar é definido como um produto destinado a aumentar o índice calórico 

ou que contém um ou mais dos seguintes ingredientes: uma vitamina; um mineral; uma erva ou 

outro botânico; um aminoácido ou um concentrado, metabolito ou combinação de qualquer 

ingrediente descrito anteriormente. Exemplos: Suplementos para ganho de massa muscular, Whey 

Protein. 
 

 

(Este questionário abrange 18 questões de resposta rápida e demora apenas 3 minutos a 

responder) 

 

 
1. Pratica/praticou alguma modalidade desportiva? 

Sim                  Não  

(Caso tenha respondido “não” à questão anterior, prosseguir para a questão 4) 

2. Se pratica ou praticou: 

Federado             Não Federado  

 

 
 

3. Assinale a modalidade que pratica/praticou: 

Natação Pura Pólo Aquático 
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1 2 3 4 

5 6 Outra:  

 

 

Canoagem        Triatlo  

Ciclismo        Atletismo  

Futebol        Futsal  

Voleibol        Andebol  

Basquetebol        Rugby  

Ténis        Badminton  

Squash        Ginástica  

Crossfit        Judo  

Tiro        Outra(s) (qual ou quais)  

4. Na sua opinião, os suplementos, podem influenciar a performance de um atleta? 

Sim                  Não  

5. Na sua opinião, o doping, pode influenciar a performance de um atleta? 

Sim                  Não  

6. Tem conhecimento da possível contaminação de suplementos alimentares com doping? 

Sim                  Não  

7. Já consumiu suplementos? 

Sim                  Não  

8. Já consumiu doping? 

Sim                  Não  

9. Tem conhecimento de alguma lei que envolva o doping e a lista de substâncias proibidas? 

Sim                  Não  

10. Tem conhecimento de algum caso positivo de doping? 

Sim                  Não  

11. Atualmente consome algum tipo de suplementação alimentar? 

Sim                  Não  

(Caso tenha respondido “não” à questão anterior, prosseguir para a questão 14) 

12. Com que frequência utiliza/utilizou suplementação alimentar ao longo do dia? 
 

 
 

13. Depois da utilização de certos suplementos sentiu algum mal-estar? 

Sim Não 
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1 2 3 4 

5 6 Outra:  

 

 

14. Atualmente consome algum tipo de doping? 

Sim                  Não  

(Caso tenha respondido “não” à questão anterior, prosseguir para a questão 17) 

15. Com que frequência consome/consumiu doping ao longo do dia? 
 

16. Depois da utilização de doping sentiu algum mal-estar? 

Sim                  Não  

17. É da opinião, que este tema deveria ser mais abordado na nossa sociedade? 

Sim                  Não  

18. Entende que o uso de suplementos alimentar é uma necessidade ou complemento? 

Necessidade                     Complemento  

19. Entende que o uso de doping é uma necessidade ou complemento? 

Necessidade                     Complemento  

20. Se quer acrescentar algo faça-o neste espaço 
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ENTREVISTA - TREINADOR 
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ENTREVISTA 

 
Daniel Pinto Conceição 

24 anos, 6/10/1994 

Ex-atleta Natação pura e Triatlo 

Treinador Natação Pura 
 

 

P: Quem é o Daniel e quando começou a ligação ao desporto? 

R: Sou uma pessoa muito simples. Procuro sempre alcançar os meus objetivos com trabalho e 

dedicação, sem nunca esquecer os valores que recebi ao longo da minha educação. A minha 

ligação ao desporto surgiu por um “acaso”. Toda a minha infância foi longe de qualquer tipo de 

modalidade. O início da minha ligação ao desporto como atleta prende-se com o objetivo de perda 

de peso numa fase inicial e numa fase mais avançada, com a procura de competir para alcançar 

resultados de relevo em distintas competições. Já no que ao papel de treinador diz respeito, essa 

ligação prende-se com o gosto pelo processo de treino, e com a felicidade e satisfação em ajudar 

um atleta a alcançar os seus objetivos. 

P: Como foi o seu percurso até este momento? 

R: Iniciei a prática de atividade física na modalidade de Ténis de Mesa, num clube escolar tinha 

eu 14 anos. Nessa altura era um rapaz com excesso de peso e a procurei no desporto a solução 

para este problema. Foi então que depois de vários convites decidi integrar uma equipa de Triatlo. 

Era uma modalidade exigente e que ia de encontro ao meu objetivo de perda de peso. Depois de 

2 anos de prática regular, tive a oportunidade de realizar por duas ocasiões os testes da seleção 

nacional da modalidade. Foi nesta altura que percebi que o meu melhor segmento era a natação. 

Por este motivo decidi dedicar-me apenas à modalidade de natação. Cheguei a realizar algumas 

competições de natação pura e águas abertas. Chegada a altura de ingressar na Universidade, optei 

pela Licenciatura Ciências do Desporto - Treino Desportivo (especialização em natação). Todo o 

conhecimento que adquiri ao longo de três anos de curso foi uma excelente rampa de lançamento 

para a prática no cais da piscina. Rapidamente consegui alcançar o lugar de responsável de uma 

equipa de natação, onde eu próprio orientei todos os processos a ela associados. Foi um ano e 

meio de muito trabalho e do qual consegui ganhar muita experiência em diversos ramos da 

natação pura. Atualmente sou professor numa piscina municipal onde leciono aulas dos vários 

níveis de formação de escola de natação. 

P: Quais foram as suas motivações ao longo destes anos? 

R: As motivações com que iniciei o meu percurso desportivo, académico e profissional continuam 

a ser as mesmas que me orientam atualmente. A procura pelo saber, e a ambição de querer 

alcançar um patamar de relevo na natação pura, tendo sempre como principal objetivo ser 
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novamente treinador de uma equipa de natação treinando assim um grupo de atletas, também ele, 

com ambições e objetivos. 

P: Qual a sua opinião relativamente às substâncias dopantes? 

R: Sou completamente contra o uso de substâncias dopantes. Na minha opinião o objetivo do ser 

humano deve ser sempre superar-se. Esta superação deve ser realizada de forma “limpa” e justa. 

Na minha opinião as substâncias dopantes mascaram a competição e a real condição do ser 

humano em todos os domínios. 

P: Qual a sua opinião relativamente aos suplementos alimentares? 

R: Sou a favor dos suplementos alimentares, à exceção dos que nas suas composições tenham 

algum tipo de característica considerada dopante. Na minha opinião os suplementos são apenas 

reforços para o bom funcionamento do corpo do atleta. Por outras palavras, os suplementos não 

aumentam a capacidade de um determinado musculo como as substâncias dopantes fazem, eles 

apenas aceleram determinados processos ou melhoram determinados processos da fisiologia 

humana. Penso assim que o consumo de suplementos não desvirtua a competição. 

P: Consome algum tipo de suplemento? Se sim, quais? 

R: Não consumo qualquer tipo de suplemento. 

P: Conhece algum caso positivo de doping? 

R: Pessoalmente não conheço qualquer caso de doping. Contudo conheço os casos mundialmente 

falados nos media, de várias modalidades. 

P: Alguma vez foi solicitada para realizar o controlo anti-doping? 

R: Nunca fui solicitado para realizar controlo anti-doping. 

P: Considera que as substâncias dopantes deveriam ser proibidas? 

R: Sim. Penso que deveriam ser proibidas de acordo com os argumentos que indiquei 

anteriormente. 

P: Têm conhecimento das punições aplicadas nos casos positivos de doping? 

R: Não tenho conhecimento das punições aplicadas nos casos positivos de doping. 

P: Concorda com as punições e respetiva legislação aplicada nos casos de doping? 

R: Como não conheço as punições e a respetiva legislação não consigo dar uma opinião concreta 

sobre esta temática, contudo, penso que talvez devessem ser melhoradas, porque continuamos 

sistematicamente a deparar-nos com novos casos de doping positivos a nível mundial e nas 

grandes competições mundiais, tais como os Jogos Olímpicos. 
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P: Considera que o controlo anti-doping é suficiente nas competições? 

R: Penso que seja o suficiente em competições de caracter regional e nacional. A nível 

internacional penso que não é suficiente devido à grande facilidade com que os atletas conseguem 

“escapar” sem serem apanhados. Sem nunca esquecer que por vezes, são as próprias pessoas 

ligadas ao controlo anti-doping, que conhecem os procedimentos todos, que estão ligadas aos 

casos positivos de doping. 

 

 
P: Considera o doping uma necessidade ou complemento na vida de um atleta? 

R: Na minha opinião o doping deveria ser proibido. É a ideia que pretendo deixar bem clara. 

Respondendo à questão colocada eu diria uma, necessidade. Na minha opinião quando um atleta 

pensa em consumir substâncias dopantes é porque sente que o seu corpo chegou ao limite e que 

não conseguirá melhorar as suas prestações. Por este motivo recorre a fatores externos para 

conseguir superar-se em relação aos seus adversários. Como nota final quero salientar que na 

minha opinião o doping deve ser considerado como batota. E numa competição não pode haver 

batota! 

Obrigado pela colaboração! 
 

 
Alessia dos Santos Teixeira, mestranda em Medicina Legal. 

Orientadores do projeto de investigação: 

Prof Dr. Rui Garganta; 

Prof Drª. Maria José Pinto da Costa. 
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ANEXO III 
 
 
 

 

ENTREVISTA - ATLETA 
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ENTREVISTA 

 
Ana Margarida Guedes 

18 anos, 27/04/2001 

Atleta do Ginásio Clube de Vila Real 

Atleta Internacional Natação Pura 

Atleta ao serviço da Seleção Nacional de Natação Pura 

Campeã Nacional 

Campeã Mundial de Desporto Escolar 

Atual Recordista Nacional 

 

P: Quem é a Ana e quando começou a ligação ao desporto? 

 
R: Sou uma rapariga de 18 anos apaixonada pela natação desde os meus 4 anos. Na natação 

começei por experienciar competições da minha irmã mais velha e que me suscitou um desejo de 

ser como ela. 

P: Como foi o seu percurso até este momento? 

 
R: Como disse anteriormente, começou tudo pelo desejo de seguir os passos da minha irmã, e 

também porque seria essencial saber nadar para não me afogar. Para além da natação, aos 7 anos 

competi ainda no pentatlo moderno, mas só durei nesta modalidade 1 ano, acho que a ânsia de 

competir na natação foi mais forte. Desde aí comecei a entrar cada vez mais no mundo da natação 

e a querer cada vez melhores tempos e melhores resultados. 

P: Quais foram as suas motivações ao longo destes anos? 

 
R: Talvez seja um pouco clichê, mas tudo, tudo o que a natação proporciona é o que me mantém, 

ao longo destes 14 anos, como atleta de competição. Não penso em mais nada quando entro na 

piscina, é um mundo à parte de todas as pessoas e todos os problemas e por isso sinto-me bem ao 

fazê-lo. Quando comecei a crescer os tempos começaram a ser cada vez melhores e comecei a ser 

das melhores de Portugal do escalão a que pertencia, comecei a bater recordes e a viajar para 

diversos países ao serviço a seleção nacional e do comitê olímpico. Não só o facto de me sentir 

bem a nadar como o fervor pela manutenção do título de melhor de Portugal e como as 

experiências que já me proporcionou levam-me todos os dias ao cais da piscina, a lutar por cada 

braçada. 

P: Qual a sua opinião relativamente às substâncias dopantes? 

 
R: Na minha opinião, as substâncias dopantes são um falso testemunho daquilo que deveria ser 

um acontecimento marcante derivado do esforço e sacrifício aplicados para chegar ao grande 

objetivo. São uma falsa e infeliz realidade. 
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P: Qual a sua opinião relativamente aos suplementos alimentares? 

 
R: Os suplementos alimentares, a meu ver, quando associados a um processo de recuperação são 

positivos pois ajudam a manter o equilíbrio do corpo e a protegê-lo de possíveis lesões derivadas 

do excesso de treino. No entanto, quando associados a um processo de construção muscular ou 

similar, estes podem ser considerados inimigos não só dos atletas adversários (no caso do 

desporto) como da pessoa que ingere os suplementos, pois, para além de não corresponder a uma 

evolução verdadeira, também pode levar a desequilíbrios no organismo e levar a problemas mais 

sérios. 

P: Consome algum tipo de suplemento? Se sim, quais? 

 
R: Não, contudo já consumi vitamina c e Primus (contém: ácidos Gordos Ómega-3, magnésio, 

ácido fólico, vitamina B12 e vitamina E). 

P: Conhece algum caso positivo de doping? 

 
R: Tenho conhecimento de vários casos positivos de doping através de notícias no mundo do 

desporto. Também a nível português já se vão encontrando alguns, particularmente na natação. 

No entanto, não conheço nenhum caso pormenorizado. 

P: Alguma vez foi solicitada para realizar o controlo anti-doping? 

R: Ainda não. 

P: Considera que as substâncias dopantes deveriam ser proibidas? 

 
R: Sim, sem dúvida alguma! O doping é inimigo do desporto. Na minha opinião, o trabalho 

imposto é que devia ser efetuado, comparado, partilhado e louvado, em vez de serem substâncias, 

que estão para além do nosso organismo, das nossas características originais, fazendo-o suportar 

substâncias dopantes que não são apropriadas ao organismo e o podem prejudicar por não serem 

da sua natureza. 

P: Têm conhecimento das punições aplicadas nos casos positivos de doping? 

 
R: Não especificamente, mas tenho conhecimento de alguns casos positivos que levaram a uma 

suspensão durante um determinado período de tempo. 

P: Concorda com as punições e respetiva legislação aplicada nos casos de doping? 

 
R: Concordo plenamente, uma vez que os casos de doping não demonstram a realidade. Sem as 

punições e a legislação, a competição tornar-se-ia de quem tomaria as melhores substâncias 

dopantes e não de quem tivesse trabalhado mais. O consumo deste tipo de substâncias é um ato 
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de menosprezo pela prática desportiva. No entanto, esta deveria corresponder a uma ação de valor 

e de mérito, de felicitação por todo o empenho aplicado. 

P: Considera que o controlo anti-doping é suficiente nas competições? 

 
R: Na minha perspetiva, deveria haver um maior controlo nas competições. Por exemplo, na 

natação só os atletas que efetuam recordes nacionais absolutos de provas olímpicas é que são 

chamados a realizar o controlo anti-doping e só por vezes é que são solicitados mais atletas, e 

aleatoriamente. No entanto, este procedimento parece-me ser insuficiente, pois os jovens cada 

vez são mais influenciados e por isso também os mais jovens podem ingerir de forma inconsciente 

substâncias dopantes, assim como os escalões superiores também podem deter substâncias 

dopantes que não o levem ao recorde nacional absoluto numa prova olímpica (por exemplo, um 

2º lugar num campeonato nacional ou até mesmo um recorde nacional absoluto numa prova não 

olímpica). Logo, todos os que efetuem grandes resultados deveriam ser chamados a realizar testes 

anti-doping, independentemente da idade, género, e da distância praticada. 

P: Considera o doping uma necessidade ou complemento na vida de um atleta? 

 
R: Um atleta, na minha perspetiva, começa a praticar desporto por diversão ou até mesmo por 

necessidade de sobrevivência. A ambição de melhores resultados é o que impulsiona um 

praticante de atividade física a querer ser um atleta de alta competição e, na alta competição 

deveria importar a evolução derivada do sacrifício efetuado e não derivada de doping. Por isso, 

acho que a necessidade na vida de um atleta é a devoção e o sacrifico que levam à superação, pois 

é o melhor sentimento que um atleta pode experienciar. Assim, o doping é um caminho “mais 

simples” que, na verdade, não completa nem gratifica o atleta. 

Obrigado pela colaboração! 

 
Alessia dos Santos Teixeira, mestranda em Medicina Legal. 

Orientadores do projeto de investigação: 

Prof Dr. Rui Garganta; 

Prof Drª. Maria José Pinto da Costa. 


