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O que é o doping?

Considera-se como doping a utilização de substâncias ou métodos 

capazes de aumentar artificialmente o desempenho esportivo, sejam 

eles potencialmente prejudiciais à saúde do atleta ou a de seus 

adversários, ou contrário ao espírito do jogo. Quando duas destas três 

condições estão presentes, pode-se caracterizar um caso de doping, 

de acordo com o Código da Agência Mundial

Antidoping (AMA).



Origem do Doping

Em córsega – Alquimista Mariani
No atletismo – Apenas Ciclismo
Jogos após a segunda guerra mundial 



Principais Substâncias

• Estimulantes

• Analgésicos narcóticos

• Beta-bloqueadores

• Anabolizantes e esteróides

• Diuréticos

• Hormônios Análogos e peptídios



Estimulantes

• Cafeína
• Anfetaminas
• Cocaína 
• efedrina

Atuam no sistema nervoso central, aumentam o 
metabolismo e estimulam o sistema cardíaco.
Esportes que mais utilizam: futebol, basquetebol, o 
ciclismo e o voleibol. 

Malefícios:falta de apetite,  hipertensão cardíaca, 
alucinações e diminuição de sensações de fadiga.



Analgésicos Narcóticos

Morfina

Derivados do ópio que atuam no sistema 
nervoso central para diminuir a dor.

• Morfina
•  petidina 
• substâncias análogas.

Mais utilizados em esportes como a 
maratona e o triátlon.

Malefícios:perda de equilíbrio e 
coordenação, náuseas, vômitos, 
insônia, depressão, diminuição da 
freqüência cardíaca.



Betabloqueadores

Atuam sobre a circulação provocando a diminuição dos batimentos cardíacos 
sendo utilizados em esportes que necessitam de alta precisão como o tiro ao alvo 
e arco e flecha.

Malefícios: diminuição 
brusca dos batimentos 
cardíacos





Anabolizantes e Esteróides

• Aumentam o metabolismo basal, o número de hemácias e a capacidade 
respiratória.

• Reduzem a taxa de gordura
• Aumenta a massa muscular

• Esportes: halterofilismo,artes marciais, natação, atletismo

• Principais: nandrolona, estonozoil, anadrol,testosterona

• Malefícios: aumento da agressividade, infarto, voz grossa em mulheres, 
atrofia dos testículos, aumento de mamas em homens.



Testosterona

Hormônio masculino -  

características masculinas, 

importante para a função sexual 

normal e desempenho sexual



Músculo







Diuréticos
Provocam perda de peso e mascaram o doping.

Principais: triantereno e a furosemida.
Esportes: boxe, o judô, o halterofilismo e o karatê

Malefícios: desidratação, 
diminuição de volume 
sanguíneo, câimbra 
muscular, doenças renais, 
alterações do ritmo 
cardíaco e perda 
acentuada de saias 
minerais.



Hormônios peptídicos e análogos
Aceleram o crescimento corporal e diminuem a sensação de dor.

Principais: gonadotrofina coriônica humana (HCG), o hormônio 
adrenocorticotrófico e a eritropoetina.

Esportes: arremesso de disco, levantamento de peso, ciclismo e 
remo.
Malefícios: alterações hormonais



Doping biológico

Transfusão de Sangue

Esportes: Atlestismo

Malefícios: Contaminação 
sanguínea, aumento do fluxo de 
sangue



Doping Genético

Modificação de elementos 
genéticos.

Malefícios: Contaminações



Controle Antidoping













Métodos de Identificação

Cromatografia: Método físico-químico de separação
Cromatografia Gasosa / Espectrometro de massas
Gravimetria



Cocaína



Cocaína



Esteróides Anabolizantes



Cafeína
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