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RESUMO 

 

O uso de substâncias para melhorar o desempenho de esportistas acompanha 

a trajetória da humanidade sobre a Terra. Alimentos e bebidas foram utilizados 

com intuito de melhorar os resultados dos atletas em diferentes períodos da 

história. Com o advento do esporte moderno no século XIX, observamos os 

primórdios da Ginastica Artística (GA). Modalidade que está presente nos 

Jogos Olímpicos modernos desde a sua primeira edição em 1896 e que 

competições mundiais desde o início do século XX. Desde a sua origem até os 

dias de hoje, a GA passou por um processo de mudanças no seu formato 

competitivo, nas regras, nos aparelhos, nas demandas físicas e na 

complexidade dos elementos ginásticos. Baseado nesse desenvolvimento da 

modalidade, buscaremos no decorrer desse estudo, verificar os casos de 

doping na modalidade contextualizando os fatos e as substâncias utilizadas. 

Metodologicamente, optamos pela coleta indireta de dados por meio de uma 

pesquisa bibliográfica.  Os dados coletados revelaram 14 casos de doping na 

modalidade, envolvendo as seguintes substâncias: maconha; furosemida; 

pseudoefedrina; cocaína; glicocorticoides; e meldonium. 

 

Palavras-chaves: História; Ginástica Artística; Doping.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Ao buscarmos pela definição da palavra doping, constatamos que se 

trata do “uso ilegal, por um atleta, de substâncias químicas que lhe aumentam 

o desempenho” (MICHAELIS, 2017). Apesar dessa definição contemporânea, 

destacamos que foi no ano de 1889 que a palavra “doping” foi mencionada, 

pela primeira vez, em um dicionário de língua inglesa ao descrever um 

composto que continha ópio e era utilizada para dopar cavalos (MÜLLER, 

2009). Segundo Müller (2009), a origem dessa palavra está relacionada a uma 

bebida Zulu, denominada “Dope”, a qual era preparada a base de uvas sendo 

utilizada para estimular os guerreiros em lutas e rituais religiosos.  

No entanto, sabemos que a busca por melhorar o desempenho humano, 

por meio do uso de substâncias, antecede esse acontecimento. Halchin (2006) 

cita que a utilização de alimentos e bebidas com o intuito de melhorar o 

desempenho de atletas precede, até mesmo, as olimpíadas gregas da era 

clássica. Yesalis e Bahrke (2003) refletem que a partir do momento em que os 

seres humanos começaram a competir entre si, independentes do contexto no 

qual estavam inseridos, seja na guerra ou no âmbito da competição atlética, 

houve a busca por algo que os colocasse em situação de vantagem sobre o 

oponente. 

Müller (2009), ao percorrer a literatura, cita que os chineses já recorriam 

ao uso de substâncias, como o extrato da planta Ephedra, rica em efedrina, 

para melhorar o desempenho em competições há 5000 anos. E que os 

indianos, assim como os hunos, recomendavam a ingestão de testículos para 

reforçar a virilidade. O autor também destaca o uso de cogumelos 

alucinógenos durante as competições olímpicas organizadas entre os anos de 

776 AC e 393 DC na Grécia antiga. 

Nessa breve análise histórica, observamos que substâncias diferentes 

foram utilizadas, no desenrolar do tempo, com o intuito proporcionar vantagem 

sobre os adversários abrangendo desde extratos derivados de plantas, animais 

ou, até mesmo, de seres humanos (HOLT; EROTOKRITOU-MULLIGAN; 

SONKSEN, 2009). Newerla (1943) cita que em sociedades primitivas eram 

comum a organoterapia, na qual os indivíduos se alimentavam de órgãos de 

animais e, também, de outros seres humanos. O uso de corações de leões e, 
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também, de homens, com o fim de adquirir coragem, e a ingestão de testículos 

para sanar impotência e aumentar a virilidade, exemplifica essa questão. 

Nesse sentido, Holt, Erotokritou-Mulligan e Sönksen (2009) ponderam 

que os primeiros registros relativos aos métodos empregados pelos atletas 

para adquirir vantagem sobre o oponente estavam relacionados às dietas 

especiais. De acordo com Müller (2009), os recursos disponíveis naquele 

período seriam classificados, nos dias de hoje, como nutrientes ou 

suplementos nutricionais e, em alguns casos, como drogas em se tratando de 

bebidas alcoólicas. 

Entre o período da Era Clássica e a Idade Média, Müller (2009) relata a 

escassez de registros históricos acerca do uso de substâncias com o intuito de 

obter vantagens no âmbito atlético. O autor cita Wadler e Hainline (1989) que 

expõe o uso de cocaína (folhas de coca) e cafeína (café, guaraná, chá mate e 

noz-de-cola) entre os Incas com o intuito de percorrer longas distâncias, como 

Cuzco até Quito (1750 km), em cinco dias, sob o efeito desses estimulantes. 

Já no Século XIX, Holt, Erotokritou-Mulligan e Sönksen (2009) destacam 

o desenvolvimento da farmacologia e da medicina, o qual incidiu no aumento 

do número e, também, dos tipos de substâncias que passaram a ser utilizadas 

com o objetivo de melhorar o desempenho. Destacam-se, naquele período, os 

estimulantes (cocaína, estricnina, nitroglicerina e cafeína) que eram 

empregados com o fim de melhorar a capacidade de trabalho muscular. Müller 

(2009) acrescenta que nesse período nasceram os primeiros estudos 

relacionados aos efeitos anabólicos de hormônios que, posteriormente, no 

início do Século XX, originariam a emergência de pesquisas que culminaram 

com a síntese do hormônio testosterona, aspecto que estabeleceu as bases 

para o seu uso como substância ergogênica. 

Ao refletirmos sobre essa trajetória histórica do doping, verificamos que 

desde o período dos Jogos Olímpicos da antiguidade já havia punições severas 

para os atletas que trapaceavam nas regras e no uso de substâncias. Prokop 

(2002) citado por Müller (2009) afirma que até penas de morte eram dadas aos 

infratores dos Jogos Olímpicos daquele período. 

Yesalis e Bahrke (2003) mencionam que no estádio olímpico de 

Olympia, local das olimpíadas gregas entre os anos de 776AC e 394DC, havia 

pedestais com estátuas de bronze de Zeus que foram dispostos ali não para 
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honrar os atletas vitoriosos, mas para punir sob os olhos de um deus aqueles 

que violaram as normas dos Jogos. Essa punição era perpétua, pois os nomes 

dos infratores, assim como o nome de seus familiares, eram gravados nos 

pedestais. Assim, todos os competidores passavam por entre os pedestais, 

com o nome dos atletas banidos, no caminho para o estádio onde as 

competições eram realizadas. 

Já naquele momento, Thevis e Schänzer (2008) consideram que o uso 

dessas substâncias estava vinculado à busca de glória, fama, honrarias e 

vantagens financeiras. Aspectos que aumentaram, sobremaneira, conforme o 

esporte adquiriu as características contemporâneas. Isso explica a busca pela 

vitória a qualquer preço, mesmo que ultrapasse as regras e as normas 

estabelecidas, algo constante na história das competições atléticas (YESALIS; 

BAHRKE, 2003). 

Ao analisarmos o contexto competitivo moderno, constatamos que a 

Ginástica Artística (GA) emerge como um dos esportes que possui eventos 

mundiais desde o início do Século XX. E está presente no programa Olímpico 

desde a primeira edição, em 1896 (GOODBODY, 1982). Desde 1881, ano em 

que foi fundada a Federação Internacional de Ginástica, até os dias de hoje, a 

GA passou por um processo de mudanças no seu formato competitivo, nas 

regras, nos aparelhos, nas demandas físicas e na complexidade dos elementos 

ginásticos.  

Arkaev e Suchlin (2004) sintetizam que a modalidade teve grandes 

avanços que culminaram com o aumento da dificuldade e melhor qualidade no 

desempenho dos atletas. Na opinião dos autores, se compararmos os ginastas 

de diferentes ciclos olímpicos, visualizaríamos um progresso exponencial nas 

questões técnicas, físicas e psicológicas.  

Nessa perspectiva de desenvolvimento exponencial da modalidade, 

ponderamos se na história da modalidade houve treinadores e atletas que 

recorreram ao uso de substâncias ilícitas que pudessem melhorar o 

desempenho na GA. Assim, o objetivo desse estudo é descrever e analisar 

casos de doping na GA com o intuito de compreender as substâncias utilizadas 

pelos ginastas. Metodologicamente, para sermos capazes de cumprir com os 

objetivos da pesquisa, recorreremos à abordagem da pesquisa bibliográfica.  
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Partimos da hipótese que houve casos de doping na modalidade, 

embora Arkaev e Suchlin (2004) justifiquem que o doping na GA não faça 

sentido devido à complexidade técnica e a demanda coordenativa.  

 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Silveira e Córdova (2009) alertam que, no desenvolvimento de uma 

pesquisa, é essencial e indispensável o ato de selecionar o método de 

pesquisa a ser utilizado. Portanto, optamos por uma pesquisa de cunho 

exploratório. Gil (2001) relata que essa abordagem de pesquisa visa 

proporcionar familiaridade com o problema investigado com o intuito de torná-lo 

conhecido.  

Como técnica de obtenção dos dados do estudo, recorremos à técnica 

indireta, a qual: pesquisa bibliográfica (LAKATOS; MARCONI, 1991). Segundo 

Fonseca (2002), essa a pesquisa bibliográfica é realizada a partir do 

levantamento de referências teóricas, previamente analisadas, que foram 

publicadas por meios escritos e eletrônicos. Prodanov e Freitas (2013) 

destacam que os dados podem ser obtidos em livros, revistas, publicações em 

periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, 

teses, materiais cartográficos e internet.  

O intuito dessa técnica é recolher informações ou conhecimentos prévios 

sobre o problema investigado, o qual se procura a resposta (FONSECA, 2002). 

E aproximar o pesquisador com o material já escrito sobre o assunto da 

pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Como recorte metodológico, optamos por investigar a revista 

Internacional Gymnast. A escolha ocorreu devido à abrangência e notoriedade 

internacional desse periódico especializado, assim como a disponibilidade do 

mesmo no formato online. Ressaltamos que a revista International Gymnast 

está em atividade desde 1956 constituindo-se numa das principais fontes de 

informação de GA. 
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3. RESULTADOS 

 

 Na sequência do texto, apresentaremos os resultados provenientes da 

consulta à revista Internacional Gymnast. Os dados foram organizados em 

ordem alfabética, conforme podemos acompanhar no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Casos de doping na Ginástica Artística. 

Ginasta País Substância Dopante Ano 

Andreea Raducan Romênia Pseudoefedrina 2000 

Brett McClure Estados Unidos Maconha 2002 

Daiane dos Santos Brasil Furosemida 2009 

Do Thi Ngan Thuong Vietnã Furosemida 2008 

Gervasio Deferr Espanha Maconha 2002 

Jason Gatson Estados Unidos Maconha 2002 

Kristina Goryunova Rússia Furosemida 2009 

Luisa Galiulina Uzbequistão Furosemida 2012 

Morgan Hamm Estados Unidos Glicocorticoide 2008 

Nadzeya Vsotskaya Bielorrússia Furosemida 2006 

Nikolai Kuksenkov Rússia Meldonium 2016 

Sean Townsend Estados Unidos Maconha 2002 

Tim McNeill Estados unidos Glicocorticoide 2008 

Yuri van Gelder Holanda Cocaína 2009 

Fonte: International Gymnast Online (2017). 

 

 

 Foram encontradas seis substâncias que estão na lista da Agência 

Mundial Antidoping (World Anti-Doping Agency - WADA), as quais: maconha, 

cocaína, furosemida, meldonium, pseudoefedrina e glicocorticoide.  

Segundo a WADA (2017), podemos classificá-las como: canabinoides: 

maconha; diuréticos: furosemida; estimulantes: pseudoefedrina e cocaína; 

hormônios: glicocorticoides; moduladores hormonais e metabólicos: 

meldonium. 
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 No total, observamos que 14 atletas, distribuídos em 9 países, 

receberam advertências ou punições devido as infrações cometidas. 

Destacamos que um dos ginastas foi punido em duas oportunidades pelo uso 

da mesma substância. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Com base nos resultados acima, descreveremos as seis substâncias 

dopantes utilizadas pelos ginastas e contextualizaremos os casos como intuito 

de compreender as possíveis razões para o seu uso no meio gímnico. 

 

 

4.1 Maconha 

 

A Cannabis sativa (maconha) é encontrada em várias partes do mundo, 

devido à extrema adequabilidade no que se refere ao clima, solo e altitude. A 

maconha é retratada, frequentemente, como substância que tem efeitos 

prejudiciais sobre o desempenho ao diminuir a coordenação e por distorcer a 

percepção espacial e de passagem do tempo, aspectos que podem influenciar 

a tomada de decisão do atleta trazendo prejuízos para si (NATIONAL CENTER 

FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2013). 

No entanto, há também estudos demonstrando que ela aumenta a 

vasodilatação e broncodilatação, sugerindo que pode melhorar a oxigenação 

dos tecidos e, assim, proporciona melhora no desempenho (NATIONAL 

CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2013). 

A maconha é classificada como uma substância proibida em períodos 

competitivos, e seu consumo assim como de outras drogas ilegais contradizem 

os aspectos fundamentais do critério do espírito do esporte. A WADA (2016) 

acredita que o modelo de atletas na sociedade moderna é intrinsecamente 

incompatível com o uso ou abuso de maconha. 

Na GA, os casos de doping envolvendo maconha ocorreram nos 

Estados Unidos e na Espanha. Em janeiro de 2002, os ginastas americanos 

Jason Gatson, Brett McClure e Sean Townsend, campeão mundial nas barras 
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paralelas em 2001, foram pegos em exames fora do período de competição. 

Os três ginastas receberam três meses de punição e foram advertidos que 

caso houvesse reincidência poderiam pegar até dois anos de punição. Naquela 

oportunidade, os ginastas citaram o uso recreativo da substância. 

No caso envolvendo o ginasta espanhol Gervasio Deferr, bicampeão 

olímpico na prova de salto nos Jogos Olímpicos de Sydney e de Atenas (FIG, 

2006) e medalhista de prata no salto nos Jogos Olímpicos de Pequim 

(GRASSO; MALLON; HEIJMANS, 2015), o atleta foi flagrado em três 

oportunidades com concentrações de cannabis na urina.  

A primeira vez no Campeonato Espanhol, na cidade de Vitória, no dia 12 

de outubro 2002. Posteriormente, uma concentração menor da mesma 

substância foi encontrada em uma amostra durante um controle na Copa do 

Mundo de Paris, na França, em 19 de outubro. E no dia 23 de novembro, em 

Debrecen, na Hungria, o ginasta foi flagrado durante o Campeonato Mundial. 

Gervasio Deferr renunciou a possibilidade de realizar uma contra prova e 

admitiu o uso recreativo de maconha. E, posteriormente, pediu desculpas em 

uma carta destinada à FIG. Em uma entrevista, Deferr citou o uso da maconha 

em uma festa e que não pensava que haveria consequências (ABC 

DEPORTES, 2017; AGÊNCIA ESTADO, 2017; GYMMEDIA INTERNATIONAL, 

2017a; LLORENS, 2017). 

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) suspendeu o atleta por 

três meses a partir da data do primeiro teste positivo. Isso acarretou a perda de 

duas medalhas: o ouro conquistado na Copa do Mundo de Paris e, também, a 

medalha de prata conquistada no Mundial de Debrecen, na Hungria. Ambas as 

medalhas na prova de solo (IRÍBAR, 2017; TURNER, 2017a). 

 

 

4.2 Furosemida 

 

A Furosemida é um medicamento normalmente indicado nos casos de 

hipertensão arterial, leve à moderada, assim como no tratamento de edemas 

causados por distúrbios cardíacos, hepáticos, renais e, também, edemas 

devido a queimaduras (LEXI-COMP, 2009).  
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Essa substância entra na classificação dos diuréticos e o uso é proibido 

(WADA, 2016). A utilização da Furosemida por atletas é motivada, muitos 

vezes, devido o aumento da formação e excreção da urina, o que causa uma 

perda rápida de peso.  Além disso, os esportistas utilizam a substância para 

mascarar a administração de outros agentes de doping, pois reduz a 

concentração na urina do composto proibido ocasionado pelo aumento do 

volume urinário, o que dificulta a detecção nas análises laboratoriais 

(SILVEIRA, 2013). Assim, a Furosemida também é classificada como agente 

mascarante (WADA, 2016).   

Verificamos nos resultados do estudo que cinco casos envolveram a 

Furosemida e a GA feminina. Em 15 de maio de 2006, a ginasta Nadzeya 

Vsotskaya da Bielorrússia foi flagrada no exame de doping durante a Copa do 

Mundo de Ghent, na Bélgica. Segundo Corte de Arbitragem Internacional 

(2017), a atleta alegou que jamais teria tomado a substância de forma 

consciente e que poderia ter ingerido a substância durante a competição por 

meio de uma bebida contaminada.  

Teetzel e Mazzucco (2015) acrescentam que, durante o julgamento da 

atleta, a jovialidade da ginasta foi utilizada como justificativa para o erro. Mas, a 

decisão final da corte de arbitragem foi banir a atleta pelo período de dois anos 

(GYMMEDIA INTERNATIONAL, 2017b;). 

Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, cujo slogan oficial era 

“tolerância zero para o doping” (FULLER, 2016), uma ginasta colocou a GA no 

rol de modalidade flagradas no doping. Do Thi Ngan Thuong do Vietnã foi pega 

após a competição classificatória. A atleta que havia recebido o “wildcard” para 

competir em Pequim (NORMILE, 2008), foi desqualificada e excluída da 

competição pela comissão disciplinas do Comitê Olímpico Internacional (COI, 

2017). 

Turner (2008) cita que Arne Ljungqvist, presidente da comissão médica 

do COI na época, acredita que a atleta vietnamita usou a substância por falta 

de conhecimento: “minha interpretação é que isso provavelmente foi resultado 

de má informação dada para a atleta, que não tinha conhecimento do que 

evitar e o que era permitido ela tomar”. 

No ano de 2009, a ginasta Daiane dos Santos, campeã mundial em 

2003 na prova de solo, foi pega no exame de doping fora de competição no 
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mês de julho (TURNER, 2009). Avelar (2009) explica que a atleta usou um 

remédio que continha furosemida em um tratamento estético para queima de 

gordura localizada. Em entrevista, Daiane afirma que 

Queria ficar com o abdômen mais bonito. Não estava me sentindo 
bem. Por isso resolvi fazer o tratamento. Minha esteticista não é do 
clube Pinheiros nem da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica). 
Ela também não sabia que aquela substância era doping (PRATA, 
2009). 

 

Na decisão da FIG (2010), destaca-se que a atleta estava fora de 

competições por quase um ano devido as cirurgias realizadas no joelho, após 

os Jogos Olímpicos de Pequim. Destacou-se, também, que a ginasta alegou 

desconhecimento no momento em que utilizou a substância, mas assumiu o 

erro e demonstrou arrependimento. Após a análise do caso, a FIG suspendeu a 

atleta por cinco meses. 

Ainda no ano de 2009, outra atleta jovem, na época com 17 anos, foi 

suspensa por 1 ano devido ao uso de Furosemida. A ginasta Kristina 

Goryunova da Rússia foi pega no exame antidoping no mês de novembro 

durante o campeonato russo de GA. A atleta alegou que ingeriu a substância 

por meio de suplementos para emagrecer e que não sabia que continha 

Furosemida. A suspensão maior que 6 meses a tornou inelegível para os Jogos 

Olímpicos de 2012 (TURNER, 2017b). 

O último caso evolvendo furosemida e a GA feminina ocorreu com a 

atleta Luisa Galiulina do Uzbequistão, em julho de 2012. A ginasta estava 

classificada para os Jogos Olímpicos de Londres, mas foi expulsa da 

competição após o teste realizado dias antes de o evento começar (TURNER, 

2012). 

A Corte de Arbitragem do Esporte (2013) cita que durante o processo de 

julgamento do caso a atleta alegou que tomou vários remédios que poderiam 

justificar a presença da substancia em seu organismo. No entanto, em nenhum 

momento ficou claro qual medicamento e o proposito de seu uso. Sendo assim, 

Luisa Galiulina recebeu a maior punição dentre as atletas flagradas pelo uso de 

furosemida com uma pena de dois anos de suspensão. 

Sabemos que as performances das atletas de GA estão vinculadas aos 

aspectos estéticos da graça, beleza, plasticidade, elegância, postura, leveza, 
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ritmo, harmonia e controle (ROBLE; NUNOMURA; OLIVEIRA, 2013). E, 

esportes dessa natureza aumentam a pressão para que as atletas sejam 

magras, pois há a crença de que o corpo delgado possa trazer benefícios na 

performance e no julgamento do desempenho (TROMPSON; SHERMAN, 

2011). Isso explica o fato de que as atletas utilizam a furosemida em 

tratamentos estéticos ou suplementos alimentares que auxiliam na perda de 

massa corporal. 

Destacamos que o uso irracional de diuréticos pode causar hipotensão, 

disfunções cardíacas e musculares devido à perda excessiva de sais minerais 

e água (LEXI-COMP, 2009)., aspectos que devem ser difundidos no meio 

gímnico para a conscientização das atletas. 

 

 

4.3 Cocaína 

 

Extraída das folhas de coca, a cocaína foi originalmente desenvolvida 

como analgésico. No contexto atual, a substância é, comumente, utilizada em 

pó sendo cheirada e, assim, cai na circulação sanguínea por meio dos tecidos 

nasais. A cocaína também pode ser ingerida ou esfregada nas gengivas e, 

ainda, pode ser injetada para que a droga seja absorvida mais rapidamente 

pelo corpo, mas isto aumenta substancialmente o risco de overdose (MONTES, 

2015). 

A cocaína entra na classificação dos estimulantes e é proibida em 

competição (WADA, 2016). Apesar de ser considerada uma droga de uso 

recreativo, a substancia é proibida em competição. A Comissão Medica do COI 

alerta o problema do uso de drogas sociais pelos atletas, e alerta para a 

importância da imagem dos esportistas na sociedade (DE ROSE, 2004). 

A Cocaína geralmente é utilizada para conseguir os mesmos efeitos da 

adrenalina. Pois, aumenta o estado de alerta, a competitividade, a hostilidade e 

a capacidade de tolerância ao esforço físico. Ademais, diminui o limiar da dor. 

Contudo, o uso abusivo dessas substâncias pode causar aumento da pressão 

arterial, dor de cabeça, arritmia, ansiedade e tremores (COI, 2000). 
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  Na GA, o atleta holandês Yuri van Gelder, campeão europeu nas 

argolas (2005, 2008 e 2009) e campeão mundial (2005) foi flagrado no exame 

antidoping no ano de 2009. 

O teste foi realizado em junho durante o período do Campeonato 

Holandês de Ginástica, Yuri van Gelder assumiu o uso da droga para se divertir 

três dias antes da competição e considerou o ato estupido (TURNER, 2009b). 

O atleta foi suspenso por um ano. 

Em 2010, após retornar as competições, Yuri van Gelder foi novamente 

afastado pela Federação Holandesa de Ginástica devido ao uso de cocaína. 

Dessa vez, o afastamento foi preventivo, pois caso o atleta fosse pego 

novamente no exame antidoping seria banido para sempre das competições e 

responderia criminalmente pelos atos (TURNER, 2010). 

Concordamos com Ward (2001) que o uso de drogas recreativas pelos 

atletas é um problema sério, principalmente, do ponto de vista sociocultural. 

Pois, os atletas são percebidos pela sociedade como super-heróis e 

determinam padrões de comportamento. O uso de drogas, como a cocaína, 

passa uma mensagem de que o uso é aceitável e, até mesmo, pode encorajar 

a utilização. Sendo assim, as punições devem ser exemplares e as 

organizações devem estabelecer ações preventivas. 

 

 

4.4 Pseudoefedrina 

 

A pseudoefedrina é um antialérgico de uso oral muito utilizado no 

tratamento de sintomas associados à rinite alérgica, gripes e resfriados, como: 

coriza, coceira, entupimento do nariz ou lacrimejamento excessivo (LEXI-

COMP, 2009). A substância entra na classificação dos estimulantes sendo 

proibida em competição quando sua concentração na urina for maior do que 

150 microgramas por mililitro (WADA, 2016).  

Segundo o COI (2000), os atletas utilizam a pseudoefedrina para elevar 

o desempenho esportivo, pois a substância tem efeitos desejados no 

desempenho, os quais: aumento do estado de alerta (estimulação mental), 

redução da fadiga, aumento da competitividade e da hostilidade.  
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O episódio envolvendo pseudoefedrina e a GA, ocorreu durante os 

Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Segundo McNamee (2014), esse caso 

evidenciou uma das mais controversas falhas médicas, pois a atleta Andrea 

Raducan da Romênia tomou Neurofen, remédio anti-inflamatório, prescrito pelo 

médico da equipe Dr. Ioachim Oana. 

De acordo com o relatório da Corte de Arbitragem do Esporte (2017), 

após a fase de classificação, Andrea Raducan conquistou a medalha de ouro 

com a equipe romena e estava classificada para mais três finais. Entre a 

competição por equipes e a competição do individual geral, a ginasta relatou 

mal estar, o qual foi caracterizado por dor de cabeça, coriza e cogestão nasal. 

McNamee (2014) cita que o médico da delegação deu um comprimido de 

Neurofen e um remédio para gripe para sanar o problema relatado pela 

ginasta. 

Dias depois, no aquecimento da competição do individual geral, em 21 

de setembro de 2000, a atleta alegou que não estava se sentindo bem e o 

médico deu pela segunda vez Neurofen para ela tomar. Após conquistar a 

medalha de ouro na soma dos quatro aparelhos, a ginasta foi submetida ao 

exame de doping. Wong (2010) relata que o resultado foi positivo para 

pseudoefedrina e a atleta foi desclassificada do individual geral perdendo a 

medalha de ouro. 

David (2005) destaca que, embora a atleta tivesse apenas 16 anos, foi 

julgada e sentenciada como adulto, mesmo que estivesse evidente que a 

ginasta havia tomado o medicamento prescrito pelo médico da delegação.  

No dia 24 de setembro, Andrea Raducan competiu na final da prova de 

salto e conquistou a medalha de prata. O exame de doping realizado após a 

final foi negativo para qualquer substância proibida. 

A pseudoefedrina foi retirada da lista de doping no ano de 2003, mas 

retornou em 2010 após a WADA verificar o uso abusivo em alguns esportes 

(GUICHARD, 2009). O uso contínuo pode causar aumento da pressão arterial, 

dor de cabeça, arritmia, ansiedade, e tremores. E os sinais da superdosagem 

são: convulsões, taquipnéia, alucinações, hipertensão, taquicardia, bradicardia, 

nervosismo e inquietude (LEXI-COMP, 2009). 
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4.5 Glicocorticoides 

 

Glicocorticoides são hormônios fisiológicos que tem sua produção na 

região do córtex renal. Filonzi (2017) cita que o seu potencial terapêutico é 

comprovado e incontestável no tratamento de várias doenças crônicas 

inflamatórias. Na área esportiva, sua utilização por via oral, retal, intravenosa e 

intramuscular é proibida, sendo permitida somente quando informada e 

autorizada em preparações (cremes e pomadas) dermatológicas (FILONZI, 

2017). 

Os glicocorticoides são substâncias que possuem uma excelente ação 

anti-inflamatória e, por isso, são utilizadas pelos atletas diminuir o tempo no 

processo de recuperação muscular (AUTORIDADE BRASILEIRA CONTROLE 

DE DOPAGEM, 2017). Essa substância pode mascarar a sensação de dor e, 

também, gerar um efeito de euforia no individuo. Segundo a Autoridade 

Brasileira Controle de Dopagem (2017), quando usado de maneira continua 

pode ocasionar efeitos graves como úlceras gastrointestinais com risco de 

hemorragia digestiva por perfuração, predisposição para a diabetes e para a 

osteoporose, aparecimento de alterações psíquicas, cataratas, predisposição 

para o aparecimento do glaucoma e da insuficiência supra-renal. 

Observamos, nos resultados do estudo, que dois atletas americanos 

foram flagrados no exame anti-doping com concentrações de glicocorticoides 

na urina.  

Os ginastas Tim McNeill e Morgan Hamm foram pegos no exame de 

doping, em maio de 2008, durante o Campeonato Americano de Ginástica. Os 

testes deram positivo para a substância, anti-inflamatória, triancinolona 

acetonida. Em ambos os casos, o medicamento fora indicado por um médico. 

Mas, conforme regras estabelecidas pela WADA, os atletas devem pedir 

autorização par ao uso terapêutica dessa substância, aspecto que não foi 

observado pelos atletas (WADA, 2017b). 

Morgan Hamm, membro da equipe olímpica americana de 2000 e 2004, 

relatou que utilizou o medicamento injetável, sob a supervisão do médico Mark 

Triffon, para tratar uma torção no tornozelo e que não sabia da necessidade de 

comunicar os órgãos competentes sobre o uso (ASSOCIATED PRESS, 2008). 

O atleta foi advertido publicamente e aceitou a culpa pelo seu erro. Os 
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resultados obtidos no segundo dia de competição do Campeonato Americano 

foram anulados.  

A mesma punição foi aplicada para o atleta Tim McNeill, o qual foi 

advertido publicamente por não ter comunicado previamente a necessidade de 

uso do medicamente que possuía triancinolona acetonida (U.S. ANTI-DOPING 

AGENCY, 2008). 

 

 

4.6 Meldonium  

 

O Meldonium ou Mildronate é um medicamento cardioprotetor produzido 

na Letônia pela empresa Grindeks. Segundo a própria empresa, o Meldonium 

pode ser utilizado na prevenção e no tratamento contra insuficiência cardíaca, 

infarto do miocárdio, arritmia, aterosclerose e diabetes (GRINDEKS, 2017).  

O mecanismo de ação do meldonium provoca alterações no 

metabolismo de lipídios e da glicose, alterando o fluxo normal de lipídios para a 

mitocôndria ao direcionar a queima de gordura para os peroxissomos 

(DAMBROVA et al., 2016). Essas alterações promovem uma mudança 

metabólica, pois incita o metabolismo de glicose. Dzintare e Kalvins (2012) 

dissertam que o metabolismo da glicose gasta bem menos oxigênio se 

comparado ao de lipídios, assim, a sobra de oxigênio pode representar uma 

vantagem em condições de baixa oferta de oxigênio, como ocorre em 

exercícios de alta intensidade. 

Os atletas utilizam o Meldonium, pois essa substância tem potencial de 

provocar diminuição de lactato e de ureia no sangue, economiza glicogênio, 

melhora a capacidade de resistência aeróbica, promove melhorias nas 

capacidades cardíacas, melhora a capacidade de recuperação depois de 

esforços máximos e submáximos, e ativa as funções do sistema nervoso 

central e de proteção contra o stress (GORGENS, 2015). 

O Meldonium é classificado como moduladores hormonais e metabólicos 

e foi removido do programa de monitoramento e adicionado à lista proibida, 

devido à evidência de seu uso por atletas com intenção de melhorar 

desempenho (WADA, 2016). 
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Na GA, o ucraniano Nikolai Kuksenkov, atualmente competindo pela 

equipe russa, foi flagrado no exame de doping em março de 2016 durante o 

Campeonato Russo de Ginástica, no qual foi campeão no individual geral 

(GYMMEDIA, 2016).  

Devido o fato de a substância permanecer no organismo por semanas e 

até mesmo meses, a WADA determinou a necessidade de mais estudos e não 

puniu o atleta, pois não era possível determinar se o ginasta havia ingerido o 

Meldonium antes ou após a sua proibição (TURNER, 2016). A técnica da 

seleção russa, Valentina Rodionenko, ao analisar o caso do atleta afirmou em 

entrevista que ainda não se sabe, com certeza, quanto tempo é necessário 

para o meldonium deixar o corpo, isso demonstra a necessidade de cuidados e 

o esforço conjunto para diminuir erros e evitar injustiças (GYMMEDIA, 2016). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desporto é valioso não somente por causa do nosso amor e paixão 
por ele e pelos sentimentos que nos desperta; também o é pelos 
ideais, princípios e valores que nele investimos e recriamos e pelas 
finalidades e funções que o instrumentalizamos (BENTO, 2007, p. 
50). 

 

O doping prejudica os valores fundamentais do esporte, pois estabelece 

no meio esportivo um desnivelamento criado artificialmente entre os 

competidores e, em alguns casos, ameaça o bem estar e a saúde do atleta 

(SION, 2004). 

 No decorrer do estudo, observamos 14 casos de doping na GA em 

substâncias classificadas como: canabinoides (maconha); diuréticos 

(furosemida); estimulantes (pseudoefedrina e cocaína); hormônios 

(glicocorticoides); e moduladores hormonais e metabólicos (meldonium). 

A competição esportiva exibe a característica de valorização da vitória, 

fato que está presente desde a sua origem. Silva e Rubio (2003) refletem que o 

atleta recorre à estimulação artificial, muitas vezes, por se sentir inseguro e 

acredita que não é capaz de satisfazer as suas expectativas e de outros 

indivíduos.  
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Na GA, o uso de diuréticos com o intuito de emagrecer está relacionado 

a insegurança das atletas com o seu peso e a cobrança de treinadores, árbitros 

e da própria mídia. Nos casos citados no estudo, a falta de conhecimento sobre 

a presença da substância proibida foi citada em três dos cinco casos 

envolvendo a Furosemida.  

O uso de drogas recreativas na GA chamou a atenção devido o número 

de casos. Black (1996) cita que uma das razões para banir substâncias do 

meio esportivo está relacionada aos prejuízos à saúde dos atletas. Ademais, no 

caso de substâncias ilícitas como a maconha e a cocaína, há também a 

questão moral e a mensagem que os esportistas usuários passam para a 

sociedade (WARD, 2001). Nesse sentido, os treinadores devem conscientizar 

os atletas do potencial risco dessas drogas, tanto para a manutenção da 

prática esportiva quanto para a vida como um todo. 

Dois casos, citados no estudo, envolveram a substância triancinolona 

acetonida classificada como Glicocorticoide. Os atletas não receberam 

punições, mas a questão chama a atenção para o uso de medicamentos no 

tratamento de lesões. Essa substância anti-inflamatória mascara a dor e 

permite ao atleta se manter competitivo em detrimento de sua saúde, aspecto 

que não condiz com os preceitos e valores do espírito esportivo. 

No caso da pseudoefedrina, caso notório no meio gímnico por envolver a 

notória ginasta Andrea Raducan, verificamos a necessidade de atenção de 

todos os envolvidos com o meio esportivo, pois, a falha nesse caso de doping 

estava relacionada ao médico da delegação romena que prescreveu e deu 

para a atleta um medicamento com a substância proibida culminando com a 

perda da medalha de ouro no individual geral dos Jogos Olímpicos de Sydney, 

em 2000. 

O flagrante mais recente na modalidade envolveu o Meldonium, o qual 

entrou para a lista de substâncias proibidas no ano de 2016. A necessidade de 

mais estudos com o fim de compreender o tempo em que a substância 

permanecia no organismo livrou o ginasta Nikolai Kuksenkov de ser punido. 

Dentre os 14 casos de doping na modalidade, verificamos que metade 

envolveu desconhecimento ou negligência no seguimento das normas da 

WADA. Isso explica o fato de que as punições, em sua, maioria foram menores 

que seis meses. As duas ginastas com maior punição, dois anos, foram 
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aquelas que não assumiram o erro e/ou não comprovaram as suas justificativas 

de forma plausível. 

Sabemos que para ser considerado doping, segundo o Comitê Olímpico 

Internacional (COI, 2015), o atleta tem que fazer uso de substância proibida 

que lhe cause dois dos três efeitos listados no Código Mundial Antidoping que 

são: a melhora do desempenho esportivo de maneira artificial; quando 

representa um risco à saúde do atleta; ou se é contrário aos princípios 

esportivos. Nos casos envolvendo a GA, verificamos que as substâncias 

utilizadas pelos atletas se enquadram no risco à saúde e nos princípios 

contrário aos esportivos. 

O esporte está vinculado à promoção da saúde e a qualidade de vida, 

portanto o uso de substâncias dopantes vai no sentido contrário. O doping por 

meio artificial melhora o desempenho esportivo, mas, em contrapartida, é 

potencialmente perigoso à saúde do atleta. Ademais, retira a competição da 

arena esportiva e leva para os laboratórios. 
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