
   

 1/2

 

 
Lista de Substâncias e Métodos Proibidos 2011 

 
Sumário das principais alterações 

 
 
 
PARÁGRAFO INTRODUTÓRIO (Secção S0) 

• Foi acrescentada uma frase introdutória enfatizando o regime das substâncias sem 
aprovação oficial e que não estão cobertas por outras secções da Lista. 

SUBSTÂNCIAS E MÉTODOS PROIBIDOS EM COMPETIÇÂO  
E FORA DE COMPETIÇÃO 
 
S2. Hormonas Peptídicas, Factores de crescimento e Substâncias Relacionadas  

• Para reflectir o número crescente de substâncias desenvolvidas para estimular a 
eritropoiese, os factores estabilizadores indutores da hipóxia (HIF) foram acrescentados 
como exemplo. 

• O INN (International Nonproprietary Name) da Hematida foi acrescentado (peginesatida). 

• O uso intramuscular de preparações derivadas das plaquetas (PRP) foi removido da 
Lista. 

S3. Beta2-agonístas: 

• Todas as referências às Declarações de Uso foram eliminadas. 

S5. Diuréticos e Outros Agentes Mascarantes 

• Foi acrescentado a desmopressina como exemplo de agente mascarante. 

• O último parágrafo da secção S5 foi revisto para melhor clarificar as consequências da 
detecção de uma substância exógena sujeita a um valor limite de detecção, numa 
concentração abaixo desse limite, na presença de um diurético ou de outro agente 
mascarante. 

MÉTODOS PROIBIDOS  

M2. Manipulação Química e Física 

• Os métodos que consistem em sequencialmente colher, manipular e reintroduzir sangue 
total no sistema circulatório foram acrescentados a esta categoria. 
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M3. Dopagem Genética 

• Para efeitos de clarificação, a definição de dopagem genética foi reformulada e dividida 
em três pontos. 

SUBSTÂNCIAS E MÉTODOS PROIBIDOS EM COMPETIÇÃO 

S6. Estimulantes 

• A denominação da levmetanfetamina foi corrigida de acordo com o seu INN 
(International Nonproprietary Name). 

• A metilhexaneamina foi transferida para a lista de estimulantes específicos. 

S8. Canabinóides. 

• A definição foi reformulada para clarificar que todos os canabimiméticos estão incluídos 
nesta secção. 

S9. Glucocorticosteróides 

• Estão agora listadas nesta secção apenas as vias de administração proibidas. 

SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS EM ALGUNS DESPORTOS EM PARTICULAR 

P1. Álcool 

• Por solicitação da Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) e atendendo às 
alterações introduzidas no formato da competição, o álcool deixou de ser proibido no 
Pentatlo Moderno para as disciplinas que envolvam tiro. 

P2. Beta-Bloqueantes 

• Clarifica-se que, para além do Bobsleigh, os Beta-Bloqueantes são também proibidos no 
Skeleton, sendo ambas as modalidades regidas pela Fédération Internationale de 
Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT). 

• Por solicitação da Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), a ginástica foi 
removida desta secção. 

• Por solicitação da World Darts Federation (WDF), as setas foram acrescentadas a 
esta categoria. 


