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Pergunta: Como saber se uma substância é permitida?
Resposta: Uma substância é segura se não tiver nenhuma substância da Lista Proibida
Explicação: Quando desejar ou precisar utilizar uma substância, é necessário checar a Lista de Substâncias e Métodos
Proibidos. Caso tenha dúvidas, mostre a lista ao médico ou farmacêutico. Você encontra a lista no site da WADA-AMA,
ou no site da Organização Antidopagem (ADO) ou Federação Internacional (FI). Você também pode entrar em contato
com a ADO ou FI e tirar sua dúvida.

Pergunta: Como saber se um suplemento nutricional é seguro?
Resposta: Você não pode ter certeza se um suplemento é seguro
Explicação: A indústria de suplementos não é regulamentada, e assim, não há como ter certeza absoluta das
substâncias/ingredientes da composição do suplemento. Usar suplementos é um risco que o atleta corre. Se o que o
produto promete parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é uma substância proibida!

Pergunta: Posso ser testado?
Resposta: Sim, qualquer atleta em potencial pode ser testado.
Explicação: As regras de antidopagem servem para todos os atletas, de todos os esportes de todos os países. Portanto,
potencialmente, qualquer atleta pode ser testado.

Pergunta: Quais sanções posso receber pela dopagem?
Resposta: De uma advertência ao banimento do esporte
Explicação: Sanções podem incluir a desqualificação de resultados, o banimento de competições em qualquer esporte,
e a publicação obrigatória da violação da regra Antidopagem do atleta, a depender do nível da violação.

Pergunta: Meu técnico ou médico podem ser sancionados?
Resposta: Sim, todos atletas e pessoal de apoio ao atleta podem ser sancionados
Explicação: De acordo com o Código Mundial Antidopagem, os atletas e pessoal de apoio podem ser sancionados por
uma violação de regra antidopagem. São considerados pessoal de apoio os técnicos, treinadores, empresários,
representantes, equipe, oficiais, médicos, para-médicos que trabalham com ou tratam os atletas que estejam
participando ou se preparando para competições.

Pergunta: Quem é responsável quando uma substância é encontrada no atleta?
Resposta: O atleta
Explicação: O atleta é sempre responsável pelo que é encontrado em seu corpo, mesmo que uma substância proibida
foi usada por acidente, ou se alguém administrou a substância dizendo ser segura. Isso se chama princípio de
responsabilidade estrita. Se um atleta não tiver 100% de certeza dos ingredientes ou do status de uma substância - não
deve tomá-la antes de verificar a Lista Proibida, ou perguntar à Federação Internacional (FI) ou à Organização Nacional
Antidopagem (ONAD).

Pergunta: E se meu médico precisar usar um alguma substância em meu tratamento?
Resposta: O médico deve checar se o medicamento tem uma substância proibida
Explicação: O médico deve checar se um medicamento contém uma substância proibida. Se não houver outra
substância que possa ser utilizada como tratamento alternativo, o atleta deverá pedir uma Autorização de Uso
Terapêutico anexando os documentos médicos que justifiquem o tatamento. Nem sempre os médicos conhecem esse
processo, então é importante que o atleta informe ao médico que existem regras antidopagem que são aplicadas que
devem ser respeitadas.

Pergunta: O meu técnico ou outra pessoa que conheço podem me acompanhar até a Estação de Controle de Dopagem?
Resposta: Sim
Explicação: O atleta pode ter a companhia de alguém como, pais/responsáveis, técnicos, médico ou membro da equipe
para acompanhá-lo até a Estação de Controle de Dopagem, caso assim deseje. Todos os atletas menores devem ter um
acompanhante na estação de controle de dopagem. Se o atleta não tiver alguém que o acompanhe, o Oficial de Controle
de Dopagem pode escolher alguém para acompanhar o atleta. O atleta também poderá ser acompanhado por um
intérprete caso seja necessário.
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Pergunta: Quem pode realizar um Controle de Dopagem?
Resposta: O Oficial de Controle de Dopagem identificado e com a autorização da Organização Antidopagem
Explicação: Só um Oficial de Controle de Dopagem credenciado tem a permissão dpara realizar o procedimento de
controle de dopagem. Eles devem poder provar que são oficiais, e que foram enviados por uma Organização
Antidopagem para conduzir o controle de dopagem.

Pergunta: A dopagem pode interferir no meu crescimento?
Resposta: Sim, substâncias consideradas dopagem têm um impacto direto no crescimento
Explicação: A dopagem pode ter muitos efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais podem impactar o seu crescimento
e desenvolvimento físico. Todos os outros efeitos mencionados nas alternativas também são verdadeiros. As Substância
são proibidas porque também podem ter consequências negativas para a saúde.

Pergunta: Posso recusar ser testado?
Resposta: Não
Explicação: Os atletas não podem negar serem submetidos ao controle de dopagem. A recusa pode ter a mesma
sanção de um resultado positivo (Resultado Analítico Adverso) - como por exemplo, a expulsão do esporte. Isso
acontece para que os atletas que recorrem a dopagem não possam se negar a serem testados e assim, serem
sancionados.

Pergunta: Onde posso encontrar informações confiáveis sobre Antidopagem?
Resposta: Nas Federações Internacionais, nas Organizações Nacionais Antidopagem e na Agência Mundial Antidopagem
Explicação: Federações Internacionais (FIs), Organizações Nacionais Anti-Dopagem (ONADs) e Organizações
Regionais Anti-Dopagem (ORADs), Comitês Nacionais Olímpicos e Federações Nacionais podem informar os atletas
sobre os aspectos do controle de dopagem, incluindo responder os questionamentos sobre Substâncias Proibidas,
submissão de Formulários de Localização (Whereabouts), e solicitação de Autorização de Uso Terapêutico (AUT). A
Agência Mundial Antidopagem (WADA-AMA) também é fonte de informação.

Pergunta: Como é feito o controle de dopagem?
Resposta: Um Oficial de Controle de Dopagem me notifica que devo prover uma amostra
Explicação: Quando você é selecionado para um controle de dopagem, um Oficial de Controle de Dopagem virá ao seu
encontro. Você irá acompanhá-lo à Estação de Controle de Dopagem. Então vocês irão prencher alguns formulários,
você irá ecolher um kit para coletar sua amostra (uma caixa contendo dois frascos e um copo). Então você irá ao
banheiro para prover a amostra de urina, enquanto alguém do seu sexo observa a sua coleta (isso acontece para garantir
que a urina é mesmo sua). Em alguns casos, você irá prover uma amostra de sangue. Você retornará a sala de Controle
de Dopagem, preencherá os dois frascos com a urina do copo que você proveu, e em seguida os frascos são selados.
Em seguida, os formulários são finalizados e pronto. Simples assim!
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