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SEU PAPEL DE

PAI / EDUCADOR
VOCÊ SABIA QUE A PRESSÃO
DOS TREINAMENTOS PODE
LEVAR O ATLETA A SEGUIR
OPÇÕES PERIGOSAS?
É fundamental que você identiﬁque essas
ameaças: dietas radicais, excesso de
treinamento e uso de suplementos
alimentares são alguns dos caminhos
que podem levar ao doping.

Os pais e educadores são facilitadores que irão
ajudar o jovem atleta a alcançar seus objetivos no
esporte. Valorize os benefícios do esporte para a
saúde, a importância da honestidade e do equilíbrio;
exalte a alegria do convívio esportivo e a
importância de jogar limpo. Os resultados no
esporte são a consequência da dedicação aos
treinos e do trabalho em equipe. As derrotas são
oportunidades de aprendizado e aperfeiçoamento
das habilidades que levarão à vitória.
Este Guia foi desenvolvido para ajudar pais e
educadores a produzirem esses valores no jovem
atleta, permitindo que ele se desenvolva em um
ambiente livre do doping e seja capaz de se
defender desta ameaça.
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PROMOVENDO OS VALORES

DO ESPORTE
O esporte tem como valores
a excelência, a amizade,
o respeito, a alegria,
a determinação para vencer
as diﬁculdades, a igualdade
e a saúde. Para que o jovem
atleta possa se defender da
ameaça do doping, estes
valores devem ser plantados
em seu coração, desde o
início do desenvolvimento
esportivo.
O ambiente competitivo
do esporte pode encorajar
a trapaça, a mentira e a
vitória a todo o custo.
preço a pagar é alto: perda
da saúde, destruição de um
sonho e comportamentos
negativos, como abuso
de álcool e drogas.

SAIBA COMO PROMOVER OS BONS VALORES DO ESPORTE:
1. Ensine o jovem atleta a respeitar seu oponente
e a si próprio. É mais importante evoluir suas
habilidades do que simplesmente vencer.
Demonstre que ganhar e perder faz parte do
esporte. Independentemente do resultado
deve-se respeitar o espírito esportivo;
2. Mantenha um comportamento positivo quando
você estiver presente nas competições, e fale com
ele de maneira positiva sobre seus oponentes
assim que a competição encerrar. Recompense o
esforço dele, não importando os resultados das
competições;
3. Coloque o respeito, o desenvolvimento pessoal,
a integridade e a igualdade acima da vitória;
relembre destes valores regularmente;

70%
das crianças

desistirão do esporte
até seus 13 anos.

4. Mantenha um diálogo aberto e discuta os
valores promovidos pelo esporte;
5. Enfatize que o esporte é capaz
detransformá-los e de permitir que se tornem
pessoas ainda melhores do que são;
6. Aponte situações em que outro atleta
trapaceou para vencer, e demonstre que você
reprova esta conduta. Converse sobre ética,
e explore os riscos do uso de qualquer substância
para melhoraro desempenho.

Deixe claro que você reprova o uso de drogas
e que admira a honestidade.

75%
das crianças

desistirão do esporte até o ﬁm
do ensino fundamental.
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IDENTIFICANDO UMA CULTURA

ESPORTIVA SAUDÁVEL
O ambiente em que o atleta passa a maior parte
de seu tempo inﬂuencia suas ações.

Retire o atleta de um ambiente esportivo
que não seja saudável.

Veriﬁque se o local onde praticam o esporte é um
ambiente benéﬁco para seu desenvolvimento.

CULTIVANDO O EQUILÍBRIO

Como identiﬁcar um ambiente esportivo saudável:

Ensine o atleta a organizar sua rotina. Há tempo para
treinamento, tempo para estudar e tempo para descansar
com a família e com os amigos, todos os momentos são
importantes. O equilíbrio é uma qualidade do vencedor.

1. Observe as pessoas envolvidas e veriﬁque se criam
uma cultura esportiva que valorize o respeito,
o crescimento pessoal e a igualdade.
2. O treinador transmite honestidade e bom caráter?
Ele tem formação adequada? Participa de reciclagens,
investe em educação continuada?

Ajude seu atleta a encontrar o equilíbrio:

3. Veriﬁque se os erros cometidos pelos atletas são
utilizados como oportunidade de aprendizado.

2. Pedir ajuda: ensine-o a procurar ajuda, e pergunte
o que ele precisa quando perceber que está
sobrecarregado.

4. Descubra se os colegas estão incentivando uns
aos outros enquanto estão treinando.
5. Monitore os níveis de estresse.

1. Organização: ensine-o a organizar a agenda,
os compromissos e o calendário esportivo.

3. Priorize a saúde, boas horas de sono e nutrição
adequada.
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REPITA PARA
SEU ATLETA:

EU AMO
VER VOCÊ
JOGAR!
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CONSULTE

A LISTA
MUITOS MEDICAMENTOS CONTÊM
ELEMENTOS DA LISTA DE SUBSTÂNCIAS
E MÉTODOS PROIBIDOS DA WADA
• Avise ao médico
que algumas substâncias são proibidas no esporte.

CLIQUE AQUI
E CONSULTE

CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS

• Veriﬁque
todas as medicações antes de usar; entre em contato
com o Comitê Olímpico do Brasil - antidoping@cob.org.br.
• Se o médico prescrever uma medicação que contenha
uma substância proibida,
pergunte se existe outra alternativa para o tratamento com
um medicamento que não contenha tal ingrediente.
• Se não houver outra possibilidade para tratar o atleta
o médico deverá solicitar uma Autorização de Uso
Terapêutico - AUT.

FALE
CONOSCO

• Procure a ABCD
e encontre informações sobre os critérios para a solicitação
de uma AUT no site.
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NUTRIÇÃO

ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO
ADEQUADAS AUMENTAM AS
CHANCES DE UM ÓTIMO
DESEMPENHO ESPORTIVO
E DE UMA SAÚDE DURADOURA.
Como oferecer uma nutrição adequada:
1. Escolha alimentos saudáveis e estimule a ingestão de líquidos;
2. Promova a positividade corporal e estimule o atleta
a desenvolver uma relação saudável com a comida;
3. Ensine a ler a lista de ingredientes nos rótulos dos alimentos;
4. Consulte um nutricionista, se informe sobre a dieta adequada,
as necessidades especíﬁcas para o esporte que ele pratica, para
o desenvolvimento dele e busque sugestões de menu que supram
essas necessidades;
5. Faça o planejamento das próximas refeições, e mantenha
sua cozinha abastecida de alimentos saudáveis;
6. Tente evitar que seu jovem atleta ﬁque faminto, é neste
momento que ele seleciona os alimentos menos saudáveis
para saciar a fome.
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O RISCO DOS

SUPLEMENTOS
Uma dieta bem elaborada e balanceada oferece todos os nutrientes necessários para
um bom desempenho esportivo. Há poucas evidências que demonstram a necessidade
de se consumir suplementos alimentares, que podem ser um risco para a saúde
e para a carreirados atletas.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER
SOBRE SUPLEMENTOS?
1. Uma nutrição adequada é a melhor e mais segura forma de
facilitar o desempenho do atleta, de promover o esporte limpo
e de estabelecer hábitos alimentares saudáveis e duradouros;
2. Alguns suplementos oferecem risco à saúde do atleta
e podem causar um exame positivo para doping;
3. Não existe garantia de que o suplemento seja livre
de substâncias proibidas no esporte;
4. Nenhuma organização pode garantir a segurança dos
suplementos alimentares. Seja um consumidor bem informado
e duvide de promessas boas demais para ser verdade;

veja o vídeo

5. Pesquisas demonstram que o uso de suplementos pode ser
uma passagem para o doping;
6. Se seu atleta insistir em utilizar suplementos alimentares,
aprenda como reconhecer os riscos e como reduzir a chance
de um teste positivo para doping. Procure ajuda proﬁssional.
7. Garanta que seu atleta entenda que, de acordo com as regras
antidoping, o atleta é o único responsável pelo que entra em seu
corpo. Esta regra é conhecida como responsabilidade objetiva.
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FATORES DE RISCO

PARA O DOPING

As seguintes características pessoais e atitudes estão
presentes em um indivíduo mais vulnerável ao doping:
1. Baixa autoestima;
2. Motivação por resultados ou conquistas;
3. Pressão familiar para ser perfeito;
4. Insatisfação com sua imagem corporal, preocupação
com manutenção de peso;
5. Tipo de esporte: categorias de peso, esportes de
resistência, velocidade ou força;
6. O entendimento de que ter sucesso é ser melhor que os
outros, em vez de melhorar progressivamente suas próprias
habilidades;

É IMPORTANTE QUE OS PAIS E
EDUCADORES POSSAM IDENTIFICAR
OS ATLETAS SOB RISCO E VULNERÁVEIS
A COMPORTAMENTOS QUE LEVAM AO
DOPING, ISTO PERMITE QUE POSSAM
ATUAR DE FORMA PREVENTIVA.

7. Impaciência por obter resultados;
8. Propensão à trapaça, a burlar as regras;
9. Acreditar que todos se dopam;
10. Duvidar dos efeitos prejudiciais do doping;
11. História de abuso de substâncias na família;
12. Admirar as conquistas de atletas que se doparam.
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PERÍODOS EM QUE OS ATLETAS
ESTÃO MAIS VULNERÁVEIS

AO DOPING
MOMENTOS EM QUE QUALQUER ATLETA
PODE ESTAR SOB O RISCO DE DOPING:

8. Ausência de meios de intimidação: não há controle de
doping, os atletas que se dopam não são punidos;

1. Retorno aos treinos após lesão;

9. Falta de recursos humanos (treinadores competentes)
e de materiais (equipamentos esportivos, tecnologia);

2. Mudança de clube / ambiente de treinamento;
3. Mudança de nível, convocação para seleção nacional,
treinamento com a elite do esporte;
4. Derrota recente;

CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS
À CARREIRA
5. Pressões externas: patrocinadores, agentes esportivos,
familiares, organizações esportivas etc;
6. Treinamento excessivo ou curto período de recuperação;
7. Recuperação de lesão;

SITUAÇÕES TEMPORÁRIAS
10. Quebra de relações pessoais –família, amigos;
11. Instabilidade emocional causada por transições da vida –
puberdade, formatura, mudança de escola, mudanças
geográﬁcas, separações, morte etc;
12. Proximidade de eventos importantes para a carreira –
convocação para Seleção, competições internacionais,
seletivas para integrar grandes clubes;
13. Falta de evolução dos resultados ou períodos de
infelicidade na carreira.
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PREVENINDO O USO DE
SUBSTÂNCIAS PARA MELHORAR

O DESEMPENHO
EDUCAÇÃO

PROTEÇÃO

COMUNICAÇÃO

1. Seja claro com seus jovens atletas e diga que você
espera que evitem as drogas;

5. Mantenha conversas constantes sobre como
melhorar o desempenho atlético por meio de
treinamentos, de repouso e de uma dieta
cuidadosamente planejada;

8. Apoie as crianças mesmo quando elas não
tiverem um bom desempenho, faça-os relembrar
que estes momentos são oportunidades valiosas
de aprendizado e destaque os momentos que elas
atuaram bem;

2. Tenha certeza que o atleta entenda que doping
é trapacear. Estimule conversas recorrentes sobre
ética, treinamento adequado, boa nutrição e
trabalho duro;
3. Explique os riscos para a saúde do uso de
substâncias dopantes;
4. Identiﬁque os sinais de doping e o abuso de
esteroides anabolizantes;

6. Encoraje e inspire seus jovens atletas a dar
o melhor;
7. Estimule os treinadores a reforçarem estas
mensagens e a manterem uma política de tolerância
zero para drogas;

9. Seja claro que você espera que seus ﬁlhos não
utilizem substâncias para a melhora do
desempenho;
10. Converse regularmente com o treinador;
11. Monitore o uso de suplementos e converse
com o jovem atleta sobre os perigos desta prática.

GUIA DE PAIS E EDUCADORES APOIANDO O JOGO LIMPO

PROTEGENDO O ATLETA LIMPO

CONTROLE DE DOPING
ENTENDA O PRINCÍPIO DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
E GARANTA QUE O ATLETA SAIBA
O QUE É CONSIDERADO DOPING.
Entenda e tenha certeza de que seu jovem atleta conheça
as dez violações de regra antidoping:
1. Presença de substância em amostra de urina ou sangue
colhidos do atleta;
2. Uso ou tentativa de uso de substância;
3. Fuga ou recusa a se submeter ao controle de doping;
4. Falha de localização;
5. Fraudar ou adulterar um controle de doping;
6. Posse de Substância Proibida;
7. Tráﬁco de Substância Proibida;

8. Administrar Substância Proibida a atleta (essa vale para
o médico, o treinador ou para qualquer pessoa envolvida
com o atleta);

veja o vídeo

9. Cumplicidade;
10. Associação Proibida – o atleta não poderá treinar ou se
relacionar proﬁssionalmente com qualquer pessoa que esteja
cumprindo suspensão por doping.
Explique ao atleta que ele está sujeito ao controle de doping
regularmente, que poderá ser testado em qualquer lugar, sem
aviso prévio. Isso faz parte da vida de atleta e protege o atleta
limpo.
Discuta as etapas do controle de doping.
Veja o vídeo.
Ensine os direitos e deveres do atleta durante
um Controle de Doping.

veja o vídeo
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RECONHECENDO SINAIS DO

USO DE DROGAS
Atletas demonstrando alguns dos seguintes sinais
ou sintomas podem estar sob o efeito de drogas para
melhorar o desempenho.

COMPORTAMENTOS DE RISCO:
1. Use de outras substâncias – álcool ou cigarro;
2. Uso indiscriminado de Suplementos alimentares;
3. Acreditar em fontes de informação não-conﬁáveis;

ATLETAS UTILIZANDO
ANABOLIZANTES PODEM
APRESENTAR:
9. Ganho rápido de peso;
10. Acne (espinhas);

4. Frequentar academias em que se consiga obter
anabolizantes;

11. Queda de cabelo;

5. Deﬁnir objetivos fora da realidade;

12. Masculinização (para meninas) – crescimento de
pelos e voz grossa;

6. Automedicação;
7. Envolvimento com outras atividades de risco;
8. Leitura frequente de revistas/sites/redes sociais sobre
ganho de massa muscular;

13. Desenvolvimento anormal de mamas (meninos);
14. Evidência das injeções – marcas de picada de
agulha;

ATLETAS UTILIZANDO
OU ABUSANDO DE
OUTRAS DROGAS
PODEM APRESENTAR:
15. Mudança de humor;
16. Comportamento agressivo;
17. Aumento repentino na quantidade
e treinos;
18. Sinais de depressão;
19. Diﬁculdade de concentração;
20. Diﬁculdade para dormir, insônia;
21. Perda ou ganho rápido de peso.

GUIA DE PAIS E EDUCADORES APOIANDO O JOGO LIMPO

O QUE FAZER SE SEU ATLETA ESTIVER

SE DOPANDO
Apesar de seus esforços, os atletas podem ser expostos a más inﬂuências e
serem levados a se dopar. Negar e ignorar os sinais de aviso podem gerar
consequências desastrosas, por isso é importante saber o que procurar e
manter um bom diálogo com seus jovens atletas.
Se você desconﬁar que seu atleta está usando drogas - REAJA rapidamente.

INTERVENHA
1. Você deve intervir para proteger o bem-estar do atleta;
2. Descubra a verdade: procure entender conversando sobre suas
preocupações;
3. Converse com seu médico;
4. Procure ajuda proﬁssional para obter alternativas saudáveis
e uma recuperação adequada;
5. Nunca desista - a sua inﬂuência é decisiva na vida de seu jovem atleta.

Para mais informações: Comitê Olímpico do Brasil - 021 3433 5901
antidoping@cob.org.br | www.cob.org.br

