Guia antidopagem da
UEFA para jogadores

Porque é que alguns atletas utilizam
drogas?

Por vezes, os atletas utilizam substâncias proibidas para melhorarem
a sua velocidade, força e resistência, ou para reduzirem o tempo de
recuperação entre competições. Isto é conhecido como ”dopagem”. Esta
situação viola as regras e é tão mau como tentar viciar o resultado de
um jogo.

Porque é que a UEFA tem um programa
antidopagem?
Para garantir que, seja qual for o vencedor, este vence de forma justa,
sem recorrer a drogas para melhorar o seu desempenho.

Para garantir que os jogadores não utilizam de forma errada substâncias
prejudiciais à sua saúde.

A ANTIDOPAGEM PROTEGE A
IMAGEM LIMPA DO FUTEBOL

Que tipos de testes efectua a UEFA?

A UEFA recolhe amostras de sangue e de urina dos jogadores nas suas
competições, e o jogador pode ser testado após um jogo, no treino ou
até mesmo em casa. Nas amostras analisa-se a presença de substâncias
como: esteróides, EPO, hormonas de crescimento e estimulantes (tais
como a efedrina).
A UEFA também monitoriza os níveis de determinadas substâncias
biológicas nos organismos dos jogadores. Se um jogador tomar drogas
de melhoria do desempenho, estes níveis são alterados. Por isso, mesmo
que a droga não seja detectada directamente no dia do teste, um
jogador que contorne as regras ainda pode ser apanhado.

Que outras organizações podem
efectuar testes?

A UEFA, a FIFA, o Conselho Nacional Antidopagem (CNAD) do seu país
ou o CNAD de qualquer país onde o jogador esteja podem pedir-lhe
para se submeter a um teste. Se lhe for pedido para se submeter a um
teste, nunca recuse, mas certifique-se sempre de que o Responsável de
Controlo Antidopagem (DCO) lhe mostra a identificação e que conhece
a organização que o mesmo representa. Verifique junto da sua equipa,
caso seja necessário.
Certifique-se de que sabe o que fazer quando lhe for pedido que se
submeta a um teste de despistagem de drogas e respeite sempre os DCO.

Quais são as substâncias proibidas?

Todas as substâncias que constam da Lista de Substâncias e Métodos
Proibidos da AMA (Agência Mundial Antidopagem) estão banidas do
futebol. A lista é actualizada a 1 de Janeiro de cada ano, pelo que deve
certificar-se de que tem sempre a versão mais actualizada.
A lista proibida inclui substâncias como esteróides anabolizantes e
hormonas, assim como drogas recreativas como a canábis, mas também
inclui muitas substâncias contidas em medicamentos comuns. Consulte
sempre o médico da sua equipa se tiver quaisquer dúvidas antes de
tomar alguma coisa.
A AMA, dispõe de um sítio Web (www.wada-ama.org) e uma aplicação
onde pode verificar se uma substância é proibida. O seu
CNAD (Conselho Nacional Antidopagem) poderá
também prestar um serviço similar.

Posso tomar medicamentos receitados
por um médico ou por outra pessoa?
Deve verificar sempre se o medicamento não contém uma substância
proibida antes de utilizá-lo. O médico da sua equipa poderá ajudá-lo.

Se o medicamento contiver uma substância proibida e for o único
medicamento para tratamento da sua doença, tem de requerer uma
Autorização de Utilização Terapêutica (AUT) que lhe permita utilizar
o medicamento. O médico da sua equipa irá ajudá-lo a preencher o
pedido e a enviá-lo para a organização correcta (por exemplo, CNAD/
UEFA/FIFA), mas é da sua responsabilidade certificar-se de que é enviado.
Nunca utilize medicamentos de outras pessoas, incluindo amigos,
colegas de equipa e familiares. Podem conter substâncias proibidas.
A sua família e os seus amigos provavelmente não precisam de
se preocupar com a lista de substâncias proibidas e os controlos
antidopagem - mas você tem.
Se for viajar para o estrangeiro, leve sempre a sua medicação. Por vezes,
os medicamentos noutro país parecem iguais, mas têm componentes
diferentes.

O que é uma violação das regras
antidopagem?

As regras da UEFA mencionam vários tipos de violações das regras
antidopagem, incluindo a mais óbvia que é acusar positivo num controlo
antidopagem. No entanto, também pode violar as regras se as autoridades
antidopagem descobrirem que se dopou, que se recusou a ser testado, se
traficar drogas ou se ajudar outro jogador a utilizar substâncias proibidas.
Por vezes, poderá estar sujeito a regras de ”paradeiro”, isto é, você e/ou o seu
clube e/ou selecção nacional poderão ter de informar a UEFA e o seu CNAD do
seu programa de treinos e de jogos. A sua equipa podem ajudá-lo com esta
questão, mas é importante que conheça as suas responsabilidades, na medida
em que uma violação da regra de paradeiro pode significar uma suspensão do
futebol durante um ano.

CERTIFIQUE-SE DE QUE
CONHECE OS DIFERENTES TIPOS
DE VIOLAÇÕES DAS REGRAS
ANTIDOPAGEM

Quem é responsável se eu violar uma
regra antidopagem?

A responsabilidade é sempre sua, quer a violação envolva uma substância
proibida no seu organismo quando efectuar o teste, quer você se recuse a ser
submetido ao teste, uma violação de paradeiro ou qualquer outro tipo de
violação de uma regra antidopagem. Lembre-se: é o seu corpo e a sua carreira
e não pode culpar mais ninguém.

Durante quanto tempo serei suspenso se
violar uma regra antidopagem?

Os jogadores podem ser suspensos até quatro anos numa primeira violação das
regras antidopagem. Esta sanção seria provavelmente suficiente para arruinar a
sua carreira.
Além disso, os jogadores que tiverem um comportamento inapropriado durante
o processo de controlo antidopagem podem ser suspensos durante alguns jogos
ou multados. Esse comportamento inapropriado poderá ser, por exemplo, não
estar presente num controlo antidopagem ou não seguir as instruções de um
Responsável de Controlo Antidopagem (DCO).

OS JOGADORES PODEM SER SUSPENSOS
ATÉ QUATRO ANOS NUMA PRIMEIRA
VIOLAÇÃO DAS REGRAS ANTIDOPAGEM

As drogas recreativas estão
na lista proibida?

Drogas como a canábis, a cocaína e as anfetaminas são ilegais na maioria dos
países e são proibidas no futebol. Mesmo que as tome num dia de folga, podem
permanecer no seu organismo durante algum tempo. Também terão um efeito
negativo na sua saúde e forma física e podem causar dependência.
E não se esqueça de que actualmente quase toda a gente tem um telefone com
câmara. Quaisquer imagens suas a consumir drogas serão partilhadas muito
rapidamente e poderão ter um impacto negativo na sua reputação e carreira.
O álcool não está banido do futebol, mas pode afectar negativamente o seu
desempenho. Os jogadores não podem beber álcool no posto de controlo
antidopagem (a sala onde decorrem os testes antidopagem no estádio ou no
campo de treinos).

AS FROGAS RECREATIVAS SÃO
ILEGAIS NA MAIORIA DOS PAÍSES
E SÃO PROIBIDAS NO FUTEBOL

Os suplementos são seguros?

Os suplementos nutricionais não são regulamentados como os medicamentos,
como tal nunca pode ter a certeza de que o rótulo indica o conteúdo real.
Alguns estudos mostraram que cerca de 15% dos suplementos adquiridos
através da Internet podem estar contaminados com substâncias proibidas,
como os esteróides anabolizantes.
Vários jogadores que tomaram suplementos tiveram testes positivos, mesmo
não querendo tomar substâncias proibidas. Tal também implica uma longa
suspensão do futebol. As substâncias como a metilhexaneamina (que também
é conhecida por outros nomes, incluindo geranamina) estão frequentemente
envolvidas nestes casos.
Nunca confie num suplemento que mencione ter sido aprovado pela UEFA,
pela FIFA ou por organizações desportivas similares. Este nunca será o caso.
Seja cuidadoso: se a embalagem afirmar que melhora o seu desempenho,
provavelmente contém uma substância proibida!

OS SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NÃO
SÃO REGULAMENTADOS COMO OS
MEDICAMENTOS, COMO TAL NUNCA PODE
TER A CERTEZA DE QUE O RÓTULO INDICA
O CONTEÚDO REAL

Onde posso obter mais ajuda?
Para mais informações sobre a Lista de Substâncias Proibidas
procedimentos de AUT, procedimentos de controlo antidopagem
e os diferentes tipos de violações das regras antidopagem:
visite http://pt.uefa.org/protecting-the-game/anti-doping
envie um e-mail para antidoping@uefa.ch
ou contacte o seu CNAD.
Se tiver dúvidas, fale com o médico da sua equipa,
especialmente antes de tomar qualquer medicamento.

BOA SORTE E NÃO SE PREOCUPE. A MAIORIA
DOS JOGADORES NÃO TEM QUALQUER
PROBLEMA DURANTE TODA A CARREIRA.
PERDER ALGUNS MINUTOS PARA APRENDER AS
REGRAS E OS PROCEDIMENTOS BÁSICOS PODE
FAZER A DIFERENÇA ENTRE UMA CARREIRA
LONGA OU CURTA NO FUTEBOL

