
A leitura 
deste 
folheto 
poderá 
salvar 
a sua 
carreira
futebolística

Não se dope,  
mesmo por engano



O que é o doping?
Doping é a utilização 
de qualquer substância 
ou método proibido. 
A posse ou tráfico de 
substâncias proibidas, 
a não comparência 
ou adulteração de um 
controlo antidopagem
também constituem 
infracções em matéria  
de doping.

Porque é que a uefa  
é contra o doping?
O doping é um acto 
fraudulento. Você está  
a enganar-se a si próprio, 
a sua equipa e os seus  
fãs. As substâncias  
e métodos proibidos, 
utilizados habitualmente 
para melhorar o
desempenho, colocam  
a sua saúde em risco  
e podem torná-lo  
um perigo para os  
outros jogadores.

Quando e como é  
que a UEFA faz os 
testes de doping?
Os jogadores poderão  
ter que realizar um  
teste antidopagem  
após qualquer jogo 
da UEFA. O jogador 
também poderá ter que 
realizar testes fora das 
competições da UEFA, 
em qualquer altura. O 
jogador poderá ainda 
ter que fornecer uma 
amostra de urina e/ou  
de sangue.   

O que devo fazer  
se me disserem  
para realizar um  
teste antidopagem?
Se lhe pedirem para 
realizar um teste 
antidopagem, deve 
cumprir a ordem. 
Dirija-se à Estação de 
Controlo Antidopagem 
da UEFA logo após ter 
sido notificado e siga as 
instruções do Controlador 
Antidopagem.   

Lembre-se:     
É da sua 
responsabilidade 
certificar-se que 
nenhuma substância 
proibida entra
no seu corpo, e de 
que não é utilizado 
qualquer método 
proibido. A FIFA, 
a Agência Mundial 
Antidopagem (AMA), 
a sua Organização 
Nacional Antidopagem 
ou qualquer outro 
órgão competente 
poderão levar a cabo  
      testes antidopagem    
                adicionais.
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O que é a lista 
proibida?
A Lista Proibida é um 
inventário de substâncias 
e métodos que são 
proibidos dentro e fora 
das competições. A 
Lista Proibida é fixada 
pela Agência Mundial 
Antidopagem (AMA). 
Pode encontrar a versão 
mais recente da Lista 
na página da UEFA na 
Internet, www.uefa.com, 
clicando em seguida na 
Secção Antidopagem.

O perigo de utilizar 
substâncias dopantes 
ou método proibidos     
O uso de substâncias ou 
métodos proibidos pode 
prejudicar gravemente a 
sua saúde. O uso destas 
substâncias ou métodos 
pode causar problemas 
ao sistema nervoso, aos 
músculos, ao coração, 
ao fígado, poderá criar 
dependência às drogas, 
impotência, cancro e 
muito mais.

Aviso!
•  Vários medicamentos 

de venda livre utilizados 
para tratar dores, 
constipações e gripes, 
etc. contêm substâncias 
proibidas.

•  Muitos suplementos 
alimentares contêm 
substâncias proibidas. 
Estas substâncias 
podem não estar 
mencionadas no rótulo. 
É pouco provável 
que o consumo 
de suplementos 
alimentares melhore o 
seu desempenho, mas 
irá aumentar o seu risco 
de ter um resultado 
positivo num controlo 
antidopagem.

•  A maioria das drogas 
recreativas (haxixe, 
cocaína, ecstasy, 
etc.) irá originar um 
resultado positivo num 
controlo antidopagem.

Lembre-se:   
Antes de tomar 
qualquer medicamento 
ou suplementos 
alimentares, consulte o 
médico da sua equipa 
para se certificar de 
que precisa deles e 
de que os mesmos 
não contêm qualquer 
substância proibida. 
O doping não lhe dá 
saúde, não lhe dá mais 
forma física nem o 
torna mais inteligente. 
O doping prejudica o 
seu corpo, o cérebro e 
       a sua reputação.
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Lembre-se:  
A não  
apresentação da 
AUT é considerada  
como um delito  
de dopagem.

E se precisar de uma 
substância ou método 
proibido para tratar uma 
doença, o estado de 
saúde?
Se estiver doente ou tiver um 
problema de saúde que o 
obrigue a tomar medicação 
que inclua uma substância 
ou um método que conste 
da Lista Proibida, pode 
solicitar uma Autorização 
para Uso Terapêutico (AUT) 
que lhe permitirá tomar os 
medicamentos em questão.

Como posso solicitar  
uma Autorização para  
Uso Terapêutica (AUT)?
Peça um formulário ao 
seu médico de equipa e 
preencha-o correctamente. 
De acordo com os 
regulamentos constantes do 
Código Mundial Antidopagem 
e do procedimento AUT 
da UEFA, o jogador é 
responsável por apresentar 
uma AUT. Daí que seja 
primordial que peça uma 
AUT antes de usar qualquer 
substância ou método 
proibido. 
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Lembre-se:  
Venha conhecer o  
módulo antidoping  
na secção de cursos  
do Training Ground!
 
http://elearning.uefa.com

08/09

Quem?
Dependendo de onde se 
encontra, clique numa 
das secções que lhe dão 
acesso à informação 
personalizada:
• Jogador amador
• Jogador profissional
•  Faixas etárias, a partir 

dos dez anos de idade
• Treinador ou médico



Lembre-se: 
Visite o módulo 
regularmente  já 
que é actualizado 
periodicamente 
e onde novos 
elementos são 
acrescentados  
com frequência!

10/11

O quê?: 
Aprenda ou ensine de 
uma forma divertida e 
interactiva
•  Vídeos de jogadores 

famosos que dão os 
seus conselhos

•  Cenários (com locução 
e música)  ilustrando 
os erros típicos e as 
armadilhas do doping 
em que os jogadores 
podem cair.

•  Concurso: teste os seus 
conhecimentos!

•  Toda a plataforma em 
várias línguas: 

• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol 
•  Outras línguas  

em breve



UEFA
Route de Genève 46
CH–1260 Nyon 2
Suíça
Telefone +41 848 00 27 27
Telefax +41 22 990 31 31
uefa.com

Os regulamentos 
antidopagem da UEFA, o 
procedimento de controlo 
antidopagem, a Lista 
Proibida e os processos 
relativos às Autorizações 
para Uso Terapêutico 
podem ser consultados 
em www.uefa.com, 
clicando em seguida na 
secção Antidopagem.

Este panfleto não é um 
documento jurídico 
e contém apenas 
informação geral. Cabe-
lhe a si informar-se 
devidamente sobre os 
pormenores específicos 
dos regulamentos 
antidopagem. 


