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LISTA DE SUBSTÂNCIAS E MÉTODOS PROIBIDOS DA
AGÊNCIA MUNDIAL ANTIDOPAGEM PARA 2007
Modificações em relação à Lista de 2006
Substâncias e Métodos Proibidos em Competição e Fora de Competição
S1. Esteróides Anabolisantes
•

Os parágrafos 4 e 5 desta secção foram reformulados para melhor
compreensão.

S5. Diuréticos
•

Para maior clareza, a frase introdutória e o primeiro parágrafo foram
reformulados.

M2. Manipulação Química e Física
•

A designação "agudo" foi removida do parágrafo relativo às infusões
intravenosas, pois o uso legítimo deste método por razões médicas deve
ser deixado ao critério do médico prescritor.
Substâncias e Métodos Proibidos em Competição

S6. Estimulantes
•

A redacção desta secção foi reformulada, de forma a melhor definir mais
claramente as proibições relativas aos estimulantes. Nessa medida,
afirma-se que: "Todos os estimulantes são proibidos (incluindo ambos os
seus isómeros (D- e L-) quando relevante), excepto os derivados do
imidazole utilizados por via tópica e todos os estimulantes incluídos no
Programa de Vigilância para 2007". Segue-se uma lista não exaustiva de
exemplos. A possibilidade de estimulantes não mencionados na lista de
exemplos poder, em determinadas circunstâncias, serem considerados
substâncias específicas, está contemplada no último parágrafo, que foi
adicionado a esta secção: "Um estimulante não expressamente descrito
na lista de exemplos desta secção deverá ser considerados como
substância especifica, se o atleta conseguir demonstrar que a
substância é particularmente susceptível de originar violações não
intencionais de regras antidopagem, por estar presente em
medicamentos ou de ser menos susceptível de ser utilizada com
sucesso como agente dopante."

•

A Benzilpiperazina, que já era considerada uma substância proibida, foi
acrescentada à lista de exemplos.
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•

O Tuaminoheptano, um alfa-agonista, utilizado em alguns países para
tratamento da congestão nasal, foi adicionado como novo exemplo de
estimulante. Esta substância foi também incluída na lista de substâncias
específicas.

•

O 4-fenilpiracetam, nome químico do carfedon, foi acrescentado por
razões de clareza.

•

Foi acrescentada uma clarificação relativa aos derivados do imidazole,
assinalando que o seu uso não é proibido, quando administrados por via
tópica.

S9. Glucocorticosteróides
•

Foi adicionada uma lista adicional de exemplos de vias de administração
de glucocorticosteróides, a fim de facilitar a solicitação de Autorizações
de Utilização Terapêutica (versão standart - anexo II, e versão abreviada
- anexo I).
Substâncias Proibidas em alguns Desportos em particular

P1. Álcool
•

O Bilhar foi removido desta secção, a pedido da WCBS - World
Confederation of Billiard Sports.

•

Clarifica-se que o limite de detecção assinalado corresponde a valores
hematológicos.

P2. Beta-Bloqueantes
•

O Xadrez foi removido desta secção, a pedido da FIDE - World Chess
Federation.
Substâncias Específicas

•

Clarifica-se que o beta2-agonista salbutamol administrado por inalação
não é considerado como substância específica em concentração na
urina superior a 1000 ng/mL.

•

O estimulante tuaminoheptano (secção S6) foi acrescentado à lista de
substâncias específicas.

•

A lista de estimulantes foi reformulada, para maior clareza, de acordo
com as alterações realizadas na redacção da secção S6.

