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Introdução

Independentemente das posições e reflexões que possam ser tomadas ou emitidas por uns e/ou
outros, cumpre constatar que a questão da dopagem e respectiva recorrência mostram os 
problemas não só dos princípios defendidos em diversos relatórios recentes publicados pela 
União Europeia e pelo Conselho da Europa, mas também da suposta eficácia da luta 
antidopagem. Assim, este relatório propõe-se, antes de mais, analisar as competências de que 
dispõe a União Europeia em matéria de combate à dopagem e, depois, apurar em que estado se 
encontra a investigação no domínio co-biológico e de que forma é posta em prática a luta 
antidopagem.

1. A progressiva implementação de uma política supranacional de 
luta contra a dopagem a nível europeu

Antes de pensar em intervir, parece essencial interrogarmo-nos de uma forma neutra sobre as 
justificações que estiveram na base desta política de luta contra a dopagem. Com efeito, 
consoante a concepção que os protagonistas do mundo desportivo tiverem das suas actividades, 
a dopagem poderá ou não ser considerada um problema. Se nos colocarmos numa perspectiva 
do espectáculo desportivo, como parece estar a perfilar-se em certos países anglo-saxónicos ou 
nos Estados Unidos, as regras do fair-play não se revelam essenciais, não passando afinal a 
dopagem de um meio para melhorar os desempenhos e, portanto, a natureza "espectacular" do 
desporto. Em contrapartida, se nos colocarmos numa óptica de uma competição desportiva em 
que só devem contar as capacidades físicas pessoais do desportista e os seus treinos para 
confrontar aptidões e competências, então a dopagem vem contrariar essa ideia de confronto 
natural. O próprio princípio da luta contra a dopagem não é automático se recusarmos à partida 
o "politicamente correcto" e se tentarmos interrogar-nos de uma forma global sobre o problema 
da dopagem. 

A luta antidopagem não é novidade, e as legislações nacionais consideraram diferentes 
abordagens para tentar limitar a prática da dopagem. Da mesma maneira, a nível internacional, 
não é a ausência de textos que parece levantar problemas, mas sobretudo a sua diluição, por 
vezes, a sua falta de coerência e, sobretudo, o carácter não vinculativo dos princípios aprovados, 
conduzindo, a maior parte das vezes, à formulação de votos piedosos. Os Estados-Membros 
têm, cada um deles, um modo de funcionamento diferente, consoante o Estado detém exclusiva 
responsabilidade pelos assuntos desportivos ou, pelo contrário, partilha ou delega essas 
competências noutros organismos. Não parece previsível uma harmonização, a qual nem sequer 
é desejada pelos protagonistas do mundo do desporto.

A União Europeia afirma regularmente a sua vontade de desenvolver acções de luta contra a 
dopagem no desporto e teve o cuidado de salientar a grande variedade de questões em jogo neste 
domínio: a questão desportiva, a questão mediática, a questão política, a questão médica e a 
questão social. O Livro Branco recorda essencialmente o papel social do desporto e cita a 
dopagem como uma "ameaça à saúde individual ou pública, ao princípio da competição livre e 
justa, e à imagem do desporto". Será, portanto, através de outras políticas que a União Europeia 
poderá ser conduzida a abordar mais ou menos directamente o desporto e a dopagem, mas mais 
difícil será prever uma política específica sobre a dopagem resultante da competência europeia.

Pode então colocar-se a questão da natureza da luta antidopagem da seguinte forma: há que lutar 
contra a dopagem porque falseia a concorrência entre desportistas, ou mesmo entre as empresas 
ligadas ao desporto e ao espectáculo desportivo, e devido à sua repercussão nas estruturas 
profissionais (com tudo o que isso implica em termos de resultados das bolsas, de patrocínios...), 
ou essa luta deve ser conduzida afinal numa preocupação apenas ética ou de saúde pública? 
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Voltamos mais uma vez à questão que o Parlamento Europeu deve basicamente colocar, a saber, 
o "porquê" de uma intervenção. 

Evidentemente que a dopagem surge como uma violação das regras de ética desportiva, mas 
podemos considerar que há violação da lei, ou do direito? Quanto mais a penalização parece 
justificar-se plenamente contra os que rodeiam o desportista e que facilitaram, ou incentivaram, 
a dopagem, tanto menos eficaz parece a sanção penal do desportista. Com efeito, conforme o 
desportista está mais ou menos plenamente consciente de utilizar produtos de dopagem, assim a 
sua culpa será diferente.

A organização de uma luta contra a dopagem sob a égide ou o patrocínio da União pressupõe,
portanto, que as instâncias europeias adoptem uma posição jurídica clara sobre a qualificação da 
prática desportiva em competição e sobre as finalidades de uma política harmonizada. Com base 
nessas finalidades, é possível determinar 3 modelos.

O modelo n.º 1 opta por abordar a questão da dopagem na perspectiva da saúde pública. Esta 
posição é perfeitamente racional (em parte, é a adoptada pela França, que codificou alguns dos 
seus textos no código da saúde pública), mas conduz a prazo a recusar conceder aos desportistas 
um estatuto derrogatório. O conjunto das normas publicadas, dos controlos postos em prática e 
dos organismos criados estão, de facto, vocacionados para proteger os indivíduos no seu 
conjunto. Os efeitos dopantes dos produtos e dos procedimentos estão investigados e são bem 
conhecidos, mas os poderes públicos (nomeadamente europeus) deixam às instâncias 
desportivas o cuidado de regulamentar e controlar as práticas dos seus "aderentes". O 
dispositivo normativo não bloqueia a investigação médica, pedindo-lhe, no entanto, que torne 
públicos os potenciais efeitos dos produtos e dos procedimentos para a prática desportiva. Ao
fazê-lo, os laboratórios farmacêuticos, por exemplo, podem ser obrigados a realizar análises e a 
comunicar os seus resultados em matéria de saúde e, porque não, de desempenho.

O modelo n.º 2 é o que enfrenta mais directamente a questão da dopagem, mas fá-lo numa 
preocupação exclusivamente de ética desportiva. A extrema variedade de práticas de dopagem 
não permite conceber, de forma razoável, uma regulamentação única para o conjunto das 
disciplinas. Uma regulamentação antidopagem eficiente pressupõe que se defina de forma muito 
concreta os valores desportivos a não transgredir, mas também um estatuto jurídico específico 
para os desportistas. Com efeito, trata-se de criar uma regulamentação específica para um dado 
grupo, para uma "comunidade" que, por definição, estaria à margem da população. É proibido o 
uso de produtos em venda livre, podendo mesmo levar à detenção não só dos praticantes da 
actividade desportiva, mas também dos que os rodeiam. Os controlos visam excluir os faltosos,
e não proteger a saúde dos indivíduos, pois é perfeitamente possível um produto dopante não ser 
perigoso para a saúde. A lógica do respeito da igualdade entre os participantes numa competição 
desportiva pressupõe que o conjunto dos protagonistas beneficie dos mesmos meios e técnicas. 
Sendo este pressuposto inatingível por natureza, a luta contra os atentados à ética desportiva será 
sempre incompleta, o que não significa minimamente que não deva existir.

O modelo n.º 3 é o que mais facilmente se inscreve nas competências tradicionais da União 
Europeia, o que é mais barato de pôr em prática, mas que se afasta voluntariamente do discurso 
consensual sobre a questão. O desporto é então abordado como uma actividade económica 
normal numa sociedade liberal. A regra principal é a do respeito da liberdade e da concorrência. 
As regulamentações possíveis relevam do "direito comum", sendo o desportista um simples 
actor do mercado. É possível estabelecer regras baseadas no direito laboral e na protecção do 
"trabalhador assalariado", isto é, proibir uma pessoa de exercer a sua actividade se os produtos 
ou técnicas utilizados causarem um risco para a sua saúde, a sua integridade ou a dos outros. 
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Podemos pensar na detecção do álcool para os desportos mecânicos, mas esses controlos não 
são mais legítimos do que qualquer detecção sistemática nos motoristas de transportes públicos.

2. Os aspectos biológicos da dopagem: métodos, detecção e riscos

No início de 2009, o Código Mundial Antidopagem vai impor-se como referência às instituições 
desportivas e aos países que assinaram a Convenção da UNESCO. Para ser incluída na Lista das 
Proibições, a substância deve constituir um agente encobridor ou corresponder a dois dos três 
seguintes critérios: 1) contribui, ou é susceptível de contribuir, para melhorar o desempenho 
desportivo; 2) apresenta um risco potencial ou real para a saúde; ou 3) a sua utilização é 
contrária ao espírito desportivo. Nenhum dos critérios enunciados basta por si só para 
justificar a inclusão de uma substância na Lista das Proibições.

2.1. A detecção dos produtos realiza-se de duas formas:

a) Directa: Verificam-se progressos indiscutíveis, graças ao desenvolvimento de técnicas de 
ponta (utilizando as técnicas cromatográficas, a espectrometria de massa e os radioisótopos 
como o HPLC, a LCMAMS e o IRMS) e é tecnicamente possível detectar todas as substâncias 
dopantes conhecidas. O futuro em matéria de detecção pertence ao domínio metabonómico e 
proteómico, técnicas da biologia molecular necessárias à detecção das novas moléculas e da 
dopagem genética. Apesar destes dados encorajantes, a detecção revela-se muito difícil e só 
parcialmente eficaz por múltiplas razões:

- como é óbvio, apenas são detectadas as classes de substâncias ou de métodos que são 
procuradas;

- os resultados são sempre discutíveis, porque limitados por riscos de erros: falsos 
positivos (há erros que fazem crer na dopagem) ou falsos negativos (certos produtos já
foram eliminados na altura do controlo, ou foram ocultados pela toma de outros 
produtos, ou ainda não foram procurados).

b) Indirecta: Esta maneira de proceder tem por objectivo melhorar a sensibilidade e a eficácia 
da detecção, a fim de incentivar a dissuasão. O objectivo é o de dosear, numa amostra biológica, 
marcadores que variam significativamente em caso de dopagem. Recentemente, foi 
implementado um passaporte sanguíneo, mas interrogamo-nos se essa implementação não foi 
rápida demais. A organização, a metodologia, a pré-analítica, as técnicas, os kits utilizados, os 
protocolos e a execução não parecem ter sido suficientemente pensados.

2.2. Métodos de dopagem actuais e futuros

Parece que os produtos utilizados não mudaram muito nestes últimos quinze anos: a testosterona 
e a hormona de crescimento continuam absolutamente actuais. Note-se, no entanto, que o uso da 
EPO, sob todas as suas formas, é cada vez mais apreciado, pois trata-se da única substância, 
actualmente, que conduz só por si a uma melhoria do desempenho (resistência) na ausência de 
todo e qualquer treino associado. A actual evolução dos métodos de dopagem tem muito a ver 
com as modalidades de toma, que estão a tornar-se cada vez mais acessíveis e "confortáveis" 
(injecções subcutâneas, ou mesmo gel, microdoses...).
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2.3. Métodos futuros

Nos próximos 5 a 10 anos, podemos prever não o aparecimento, mas sim o desenvolvimento, de 
novos métodos já existentes, com o, nomeadamente:

- Os factores de crescimento: São utilizados para fins terapêuticos desde há já vários anos, 
para acelerar a cicatrização dos tecidos lesados após ferimento ou operação cirúrgica e 
assegurar uma recuperação mais rápida. Participam neste processo estimulando a formação de 
novas células e supervisionando em seguida a sua especialização conforme o tipo de tecidos 
que deverão integrar: pele, músculo, tendões, ligamentos... Estão a começar a dar os primeiros 
resultados espectaculares em traumatologia desportiva.

- A dopagem genética: A sua eficácia não está demonstrada na espécie humana, pois a ética e 
a proibição da dopagem tornam qualquer estudo científico impossível no homem. Pelo 
contrário, deu provas nos animais. Experiências recentes demonstram que a transfecção de 
IGF1 no músculo do rato limita muito nitidamente a fonte muscular ligada à idade e a 
respectiva diminuição da força muscular. É, portanto, evidente o interesse que há em 
desenvolver tais técnicas no domínio desportivo para fins de dopagem. 

2.4. Os riscos para a saúde

Oficialmente, o perigo para a saúde representa um objectivo fundamental da luta contra a 
dopagem. Os seus efeitos nocivos dependem de inúmeros parâmetros (natureza das substâncias 
consumidas, tempo de consumo, condições de administração e estado geral do desportista, 
quantidade usada). Os riscos ligados ao consumo de produtos múltiplos, em doses muitas vezes 
supra-fisiológicas, são muito mal conhecidos, tanto mais que a ética médica e a proibição da 
dopagem tornam qualquer estudo científico impossível no homem. Podem ser avançados dois 
tipos de riscos:

a) Riscos gerais: A ingestão de um produto dopante pode gerar a toma de outro que 
esconde ou diminui os efeitos do primeiro. A isto pode-se juntar-se o risco de infecção 
ligado à administração por via injectável;

b) Riscos específicos: Cada classe de medicamentos possui os seus efeitos secundários 
deletérios próprios. A isto devemos acrescentar os riscos de dependência ligada ao 
consumo de produtos psico-activos. 

Duas observações importantes no âmbito desta parte médica. A primeira diz respeito às 
liberdades individuais. Qualquer colheita de sangue implica alguma forma de agressão física, 
qualquer colheita de urina uma forma de agressão moral (o sujeito controlado deve urinar nu 
num local adequado, junto do qual devem estar 2 pessoas habilitadas). Um corredor ciclista 
pode ser objecto de um importante número de controlos por ano (pelo menos 12 controlos de 
sangue, 4 controlos de urina e diversos em competição). Se a dopagem é proibida em nome da 
ética, será que não é de considerar que a obrigação para um desportista de se submeter a um 
controlo antidopagem constitui um atentado à sua liberdade? O mesmo acontece com a 
programa de computador ADAMS (sistema de administração e gestão antidopagem), que 
permite localizar os desportistas no dia-a-dia. A segunda observação diz respeito ao custo 
extremamente elevado da luta antidopagem. Por exemplo, o passaporte sanguíneo de 800 
ciclistas custa 6 milhões de euros. Um único teste antidopagem completo custa 1000 euros. 
Assim, a luta contra a dopagem representa uma parte não negligenciável dos orçamentos das 
federações nacionais e internacionais. 
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3. Dopagem, testes e sanções através da comparação de quatro 
federações internacionais (atletismo, ciclismo, futebol e natação)

O peso do calendário desportivo é habitualmente avançado para explicar o desenvolvimento da 
dopagem. Esta justificação parece explicar melhor o lado qualitativo das competições do que o 
seu lado quantitativo. Se, desde os anos oitenta, constatamos um aumento do número de 
competições nos desportos colectivos, nos desportos individuais passa-se o inverso. Por 
exemplo no caso do ciclismo, o número de dias de corrida passou de 130 dias, nos anos oitenta, 
para 80 dias, actualmente. Pelo contrário, relativamente a todos estes desportos, o número de 
competições de alto nível, exigindo um gasto excessivo de energia, aumentou 
consideravelmente. Junte-se a isto a pressão ligada ao claríssimo aumento da intensidade dos 
treinos, em quantidade e em percentagem. Assim, baseando-nos também nas entrevistas com 
desportistas dopados ou não dopados, a questão da dor e das consecutivas ofensas físicas 
provocadas pelos treinos de preparação para essas competições surge como o factor que mais 
justifica o recurso à dopagem. 

No que respeita aos testes antidopagem, surgem inúmeras diferenças não só entre federações 
internacionais, mas também entre nacionalidades. Em primeiro lugar, podemos constatar uma 
nítida diferença de tratamento da informação, pois algumas federações internacionais 
comunicam pouco frequentemente os casos de dopagem detectados, enquanto que outras o 
difundem largamente. Surgem também enormes diferenças de positividade dos testes. Em 2004, 
por exemplo, era de 3,5% no atletismo, e de apenas 1,02% na natação. A FIFA avança um 
número de 0,12% nos onze últimos anos. Estes dados são altamente surpreendentes, pois as 
causas explícitas (dinheiro, pressão dos treinos, pressões externas, etc.) fornecidas para o 
atletismo também estão presentes na natação e no futebol. Será que a dopagem é menor, ou será 
que os controlos são menos fiáveis nestes últimos desportos? A qualidade dos testes deve 
também ser relativizada, pois, por exemplo, a importância dos casos positivos no ciclismo nestes 
últimos anos deve-se sobretudo às investigações das forças policiais. Para terminar, 
relativamente à questão dos testes, note-se a importância do cannabis, droga festiva, entre os 
produtos dopantes encontrados. Em seguida, como já foi dito mais acima, vêm as hormonas 
esteróides. Detectáveis, serão também as mais utilizadas pelos desportistas dopados que 
conhecem os produtos indetectáveis?

Estas desigualdades também ocorrem a nível das sanções. Os desportistas não estão sujeitos às 
mesmas penas, conforme as federações a que pertencem. No caso do cannabis, a IAAF declara 
até 6 meses de suspensão, enquanto que a FIFA apenas estabelece 2 meses. A mesma 
constatação pode verificar-se se compararmos as nacionalidades, pois mais de metade dos casos 
de cannabis em França são sancionados com uma proibição de prática de seis meses, enquanto 
dois terços dos casos na Alemanha e na Bélgica apenas sofrem uma reprimenda. Idem para a 
Prednisolona, pois um terço dos casos franceses é castigado com 14 meses de proibição e a 
totalidade dos casos belgas apenas está sujeita a três meses. 

4. O papel dos actores desportivos na luta antidopagem

No objectivo de uma luta antidopagem eficaz, revela-se uma falta de coerência que se deve ao 
facto de os objectivos não serem os mesmos. O objectivo do mundo desportivo é antes de mais o 
da melhoria do desempenho, e a farmacopeia (legal e... ilegal) entra nessa lógica. A indústria 
farmacêutica e a indústria dos suplementares alimentares têm por objectivo optimizar os seus 
lucros. O mundo do desporto apenas representa uma parte do seu comércio, e a má gestão das 
vendas de produtos com qualidades dopantes resulta, em muitos casos, mais de uma deficiente 
informação dos pedidos das autoridades antidopagem do que de intenções de provocar danos. 
Assim, no que respeita a estes três grupos de actores, embora sejam sensíveis à luta
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antidopagem, esta não constitui uma prioridade. Pelo contrário, a missão das forças policiais e 
aduaneiras é a de impedir qualquer tipo de atentado à ordem pública. Ora, a dopagem não se 
insere nessa categoria, e o seu combate tem um custo relativamente elevado para penas 
relativamente ligeiras. A apreensão de produtos dopantes é portanto mais fruto do acaso do que 
de uma política determinada. A esta constatação devemos acrescentar a ausência de um 
organismo de coordenação da acção dos diferentes actores, que possa operar na luta 
antidopagem.

5. Cinco cenários para a luta contra a dopagem

Para concluir este balanço, parece importante propor cinco cenários para a luta antidopagem na 
Europa. Estes cenários levam em conta simultaneamente a avaliação realista e os problemas 
levantados nas páginas anteriores em matéria de luta contra a dopagem, mas também os modelos 
de intervenção possíveis da União Europeia na matéria. Partem de constatações simples:

1. A luta contra a dopagem é um fracasso total
 As leis, regulamentos e controlos nada resolveram;
 Os controlos detectam "falsos positivos";
 Os controlos detectam maciçamente fumadores de cannabis, o que remete para: 

 a questão da igualdade de tratamento dos desportistas consumidores face 
aos cidadãos comuns consumidores,

 a questão mais vasta dos usos sociais dessas drogas ditas "doces" ou 
"recreativas",

 a questão do seu tratamento penal diferente de país para país;
 Os "verdadeiros falsos negativos" não são apanhados, porque usam produtos 

actualmente indetectáveis;
 A luta e o controlo introduziram derivas: o desvio dos atletas e o desenvolvimento de 

um mercado negro;
 A luta e o controlo favoreceram o recurso a produtos perigosos;
 A dopagem está a aumentar;
 Alguns desportos nunca são "apanhados, ou resolvem a situação";
 Assim, a luta contra a dopagem não protegeu a saúde dos atletas, antes acabou 

mesmo por agravá-la!

2. A luta contra a dopagem coloca problemas de ética:
 Os atletas são mais ou menos discriminados conforme o desporto que praticam;
 Discriminação conforme o dinheiro em circulação nesses desportos e/ou no seus 

países de origem: o que coloca problemas não só de ética, mas também de saúde;
 A luta contra a dopagem constitui uma intrusão na vida privada e um atentado à 

liberdade individual (análises de sangue, de urina).

3. Por conseguinte, os desportistas são discriminados e tratados de forma diferente dos 
cidadãos comuns: por que não adoptarmos as mesmas medidas para os líderes políticos? 
Para os grandes patrões da indústria? Para os quadros superiores das grandes empresas? 
Etc..

4. Não podendo eliminar a dopagem devido ao interesse dos desportistas em obterem 
medalhas, à lógica do desporto de competição, ao interesse dos dirigentes de ganharem, 
etc., não deveríamos, ao invés, diminuir os riscos que correm os atletas melhorando 
o seu seguimento a longo prazo?
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5. Não deveríamos começar por realizar um grande inquérito epidemiológico com 
vista a determinar se, sim ou não, os desportistas de alto nível têm mais problemas de 
saúde, de doenças, de mortes precoces... do que os indivíduos comuns?
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Cenário 1: Manutenção da proibição

Vantagens: Nenhuma

Problemas encontrados 
ou esperados

Efeitos perversos Medidas complementares a 
prever

Sanções

1. Cidadãos 
diferenciados: comuns 
e civis: o desportista 
não é um cidadão 
comum

2. Problemas de 
detecção dos casos de 
dopagem

3. Problemas de 
detecção dos produtos

4. Problemas ligados às 
federações

3a. Dopagem a duas 
velocidades (desportos e 
desportistas profissionais / 
desportos e desportistas 
amadores; países pobres / 
países desenvolvidos; etc.)
3b. Saúde dos atletas, se 
sentirão abandonados

4a. Dissimulações dos 
casos (manter um desporto 
limpo e "vendável")

4b. Não organização dos 
controlos

4c. Rever os laços entre as 
federações nacionais e as 
federações europeias com 
vista a uma 
responsabilidade 
partilhada?
4d. Não divulgação ou 
divulgação incompleta dos 
resultados

2a. Necessidade de prever um 
acompanhamento longitudinal,
seja qual for o desporto 
(juridicamente, trata-se de um 
atentado às liberdades 
individuais que deve ser 
consentido pelo atleta)
2b. Necessidade de multiplicar 
os controlos aleatórios antes das 
competições (quem 
desencadeia? Quem instrui?) 
3a. Necessidade de controlar os 
circuitos e locais de 
abastecimento (ficheiros das 
pessoas; ficheiros dos locais; 
etc.), bem como aqueles que 
estão perto do atleta
3ba. Necessidade de proceder a 
inquéritos epidemiológicos dos 
antigos atletas internacionais
3bc. Pôr em prática um 
seguimento médico a longo 
prazo
3bd. Multiplicar as campanhas 
de informação e prevenção
4a. Necessidade de criar um 
organismo totalmente 
independente que organize e 
possa gerir os controlos
4b. Necessidade de um 
regulamento específico 
destinado a evitar recusas de 
controlo (ver problemas em 
Espanha com o futebol)
4c. Prever sanções contra as 
federações e os dirigentes

1 a 4. Alargar as 
sanções aos 
dirigentes dos 
clubes, federações e 
médicos
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Cenário 2: Legalização dos desportos ou desportistas profissionais

Vantagens: Permitir o acompanhamento "saúde" dos atletas, regularizar a situação 
existente

Problemas encontrados 
ou esperados

Efeitos perversos Medidas complementares a 
prever

Sanções

1. Como determinar o que 
é um desporto "de facto" 
profissional e por 
conseguinte, definir uma 
excepção desportiva 
limitada?

2. Como estabelecer, no 
seio de uma mesma 
federação, a distinção 
entre profissionais e 
amadores?

3. O que acontece aos 
jovens (menores) que 
praticam um desporto 
profissional?

4. Que dizer da igualdade 
dos desportos?

1. Multiplicação de 
desportos "profissionais" 
sem o serem

2. Amadores que se dopam 
para se tornarem 
profissionais

3a. Dificuldade de proteger 
os jovens que se dopam para 
se tornarem profissionais

3b. Não haverá riscos de 
redução dos efectivos jovens 
das federações se os pais 
ficarem inquietos?

1. Estabelecimento de uma 
lista de desportos (de quem é 
a competência e a quem cabe 
o controlo?)

2. Estabelecimento de uma 
lista dos desportistas 
amadores e profissionais por 
federação, mas com que 
frequência? De quem é a
competência?

3aa. Necessidade de prever 
um acompanhamento 
longitudinal (consentido pelo 
atleta) seja qual for o 
desporto 

3ab. Necessidade de 
multiplicar os controlos 
aleatórios antes das 
competições (quem 
desencadeia? Quem instrui?)

2. Controlo no 
desporto amador: 
proibição de se tornar 
profissional em caso 
de controlo positivo?
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Cenário 3: Legalização dos seniores

Vantagens: Permitir o acompanhamento "saúde" dos atletas, regularizar a situação 
existente, proteger os "menores" 

Problemas encontrados ou 
esperados

Efeitos perversos Medidas complementares 
a prever

Sanções

1. Como assegurar o 
controlo?

2. Que dizer da legalidade 
entre desportistas: menores 
que evoluem para seniores?

3. Devemos considerar os 
"jovens" que trabalham 
como seniores como 
seniores. Em consequência,
mais uma excepção 
desportista

1a. Os menores podem 
dopar-se para atingirem o 
nível sénior

1b. Disparidade demasiado 
grande entre os níveis 
jovem e sénior.
A mesma que entre os 
níveis profissional e amador

3a. Aumento da dopagem 
descontrolada entre os 
menores desejosos de 
atingirem a todo o custo o 
nível sénior

1a. Necessidade de prever 
um acompanhamento 
longitudinal (consentido 
pelo atleta) seja qual for o 
desporto

1b. Necessidade de 
multiplicar os controlos 
aleatórios antes das 
competições (quem 
desencadeia? Quem 
instrui?)

3aa. Necessidade de prever 
um acompanhamento 
longitudinal seja qual for o 
desporto (nível mínimo de 
competição)
3ab. Necessidade de 
multiplicar os controlos 
aleatórios antes das 
competições (quem 
desencadeia? Quem 
instrui?)

1b. Proibição de os 
menores com controlos 
positivos evoluírem para 
o nível sénior
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Cenário 4: Estabelecimento de uma taxa mínima para os testes

Vantagens: Permitir o acompanhamento "saúde" dos atletas, regularizar a situação 
existente, legalizar "suavemente"

Problemas encontrados 
ou esperados

Efeitos perversos Medidas complementares a 
prever

Sanções

1. Dificuldade em 
estabelecer uma lista

2. Problemas ligados aos 
controlos

3.  Problemas ligados à 
organização dos controlos

1a. Recurso a técnicas 
diversas e variadas para 
normalizar as taxas dos 
marcadores

1b. Recurso a produtos 
encobridores

1a. Informações e formações 
dos desportistas

1b. Informações e formações 
dos treinadores

1c. Obrigações de declarar os 
produtos consumidos

2a. Necessidade de criar um 
organismo totalmente 
independente que organize e 
gira os controlos

2b. Criar organismos de 
controlo e seguimento. 
Obrigação de ser seguido num 
organismo especificado; caso 
contrário, proibição de 
competir

3a. Necessidade de prever um 
acompanhamento longitudinal 
(consentido pelo atleta) seja 
qual for o desporto

3b. Necessidade de multiplicar 
os controlos aleatórios antes 
das competições

2b. Se não houver 
seguimento: proibição 
de competir
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Cenário 5: Legalização total dos desportistas maiores, com obrigação de 
seguimento

Vantagens: Permitir o acompanhamento "saúde" dos atletas, regularizar a situação 
existente, o desportista é reconhecido como um cidadão comum

Problemas encontrados 
ou esperados

Efeitos perversos Medidas complementares a 
prever

Sanções

1. Multiplicação dos casos 
de dopagem

2. Recurso à dopagem 
muito cedo por parte dos 
jovens atletas que querem 
arriscar ao mais alto nível: 
a dopagem torna-se a 
norma

3. Atletas: 
clubes/desportos ricos que 
utilizam ou recorrem a 
produtos ou técnicas 
desconhecidos

4. Imagem deficitária do 
desporto

5. Necessidade de pôr em 
prática um seguimento 
"saúde"

1a. Recurso a produtos 
diversos potencialmente 
perigosos para a saúde 
(sobretudo em doses 
elevadas)

1b. Existência contínua de 
um mercado paralelo

2a. Maiores riscos de saúde 
para os jovens atletas em 
fase de crescimento

2b. Dopagem a duas
velocidades: ricos e pobres

3. Desenvolvimento de um 
mercado paralelo 

4a. Redução dos efectivos

4b. Desafectação para a 
competição

1. Organização de um 
acompanhamento horizontal 
dos atletas (perspectiva 
saúde)

1b. Melhor controlo dos 
produtos (rastreabilidade)

1c. Melhor controlo dos 
circuitos de distribuição

2aa. Organização de um 
acompanhamento horizontal 
dos jovens atletas 
(perspectiva saúde)

2ab. Necessidade de 
organizar campanhas e acções 
de sensibilização e 
informação (quem?)

3a. Organização de um 
acompanhamento horizontal 
dos atletas (perspectiva 
saúde)

3b. Necessidade de 
estabelecer uma lista dos 
produtos "possíveis" 
regularmente actualizada

5. Criar organismos de 
seguimento. Obrigação de ser 
seguido num organismo 
especificado, caso contrário 
proibição de competir

1b. Sanções penais e 
financeiras, como no 
caso das redes de 
drogas

3a. Sanções 
exemplares contra 
dirigentes, 
desportistas, médicos

5. Se não houver 
seguimento: proibição 
de competir
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