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A Confederação Brasileira de 

Desportos Aquáticos traz a edição 

atualizada da publicação do COB 

“Informações sobre o uso de 

medicamentos no esporte”. 

Esta é uma iniciativa que 

temos tomado para procurar 

sedimentar a cultura entre 

atletas, técnicos, dirigentes, pais 

e responsáveis de uma educação 

para combate ao doping.

Esta CBDA já vem intensificando 

o controle de doping em suas 

disciplinas há mais de uma 

década, mas entende que 

também se faz necessário um 

esforço maior na educação e na 

informação voltada para todos 

os segmentos envolvidos com os 

esportes aquáticos.

A CBDA está em plena sintonia 

com as entidades de combate ao 

doping no Brasil e também com a 

FINA e não tem medido esforços 

para banir esta prática do esporte. 

Estamos cada vez mais 

imbuídos do propósito de que as 

competições sejam realizadas 

dentro da garantia de que serão 

justas e redobrando nossa atenção 

para a questão.

Finalizando, esperamos que esta 

publicação continue alcançando 

o objetivo de esclarecer as 

dúvidas existentes e seja mais um 

instrumento de educação nesta 

luta árdua sobre o doping. 

Saudações cordiais,

Coaracy Nunes Filho

Presidente da Confederação Brasileira
de Desportos Aquáticos-CBDA

INFORMAÇÕES SOBRE O USO DE MEDICAMENTOS NO ESPORTE  •  2015



EXPEDIENTE

EDUARDO HENRIQUE DE ROSE
CONSULTOR ESPECIALISTA EM ANTIDOPING

SANDRA SOLDAN
COORDENAÇÃO MÉDICA ANTIDOPING

GIOVANA MOREIRA
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTIDOPING

MARCUS BERNHOEFT
GUSTAVO MAGLIOCCA
CLAUDIO PRADO CARDONE
COORDENAÇÃO MÉDICA

OBSERVAÇÃO
As informações constantes deste documento 
e referentes à lista de substâncias e métodos 
proibidos e restritos são válidas somente até o 
dia 31 de dezembro de 2015.
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Sobre Doping
 

Uso de medicamentos e suplementos no esporte

O aumento do uso de substâncias ou métodos proibidos, destinados 

a melhorar artificialmente o desempenho esportivo, tem motivado 

uma ação intensa das autoridades nacionais e internacionais. 

O objetivo desta atuação visa evitar uma vantagem desleal de um 

competidor sobre os demais, além de preservar os aspectos éticos

e morais do esporte e, sobretudo, a saúde dos atletas.

Definição atual de doping

De acordo com o código da Agência Mundial Antidoping (WADA), as 

três variáveis em que se baseia a definição moderna de doping são: 

1 - Aumento ilícito do desempenho físico;

2 - Prejuízo à saúde do atleta;

3 - Contrário ao espírito do esporte.

Quando duas destas três variáveis estão presentes, a substância ou 

método proibido pode ser incluído na lista proibida da WADA. Aqueles 

que, de alguma forma, participam ativamente do esporte de alto 

rendimento, devem buscar a atualização constante para evitar o uso 

acidental de medicações que possam ocasionar uma infração da 

regra antidoping.

Tipos de controle antidoping existentes

O controle de doping pode ser realizado em sangue ou urina.

Existem dois tipos de controle antidoping:

Controle em competição: O controle é realizado 

imediatamente após o término de uma competição;

Controle fora de competição: O controle pode ser efetuado 

a qualquer momento, durante um treinamento, na residência 

do atleta, e até mesmo algum tempo antes ou depois de uma 

competição.

É IMPRESCINDÍVEL que o atleta mantenha os seus 

horários, endereços - residencial, de treino, de trabalho, 

e competições - atualizados junto ao ADAMS/WADA, no 

“whereabout”.

Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail 

antidoping@cbda.org.br

As substâncias controladas nos dois tipos de testes não são 

as mesmas. Enquanto no exame em competição inclui todo o 

universo de classes de substâncias e de métodos proibidos, o 

exame fora de competição é mais específico, incluindo apenas 

os agentes anabolizantes, os hormônios peptídicos, alguns 
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beta2agonistas, os agentes com atividade antiestrogênica e os 

diuréticos e agentes mascarantes (alem de todos os métodos 

proibidos). Estimulantes, narcóticos, analgésicos e drogas sociais 

não são analisados neste tipo de controle.

Existe um terceiro tipo de teste, realizado momentos antes de 

uma competição, que é característico do ciclismo, atletismo, e 

alguns esportes de inverno.  Este controle é designado como 

controle de saúde e feito com coleta sanguínea. O passaporte 

biológico já foi ampliado para os esportes aquáticos.

Autorização para uso terapêutico de 
substâncias restritas e proibidas 

Eventualmente, um atleta poderá necessitar de um 

medicamento que tenha na sua formulação uma substância 

proibida, por razões de saúde e/ou indicação médica. 

Atletas asmáticos, por exemplo, precisam eventualmente 

usar beta-2 agonistas ou corticosteróides, enquanto atletas 

hipertensos não podem, muitas vezes, prescindir de um 

diurético, bem como atletas diabéticos insulino-dependentes, da 

insulina. Nesses e em outros casos, torna-se necessário contatar 

a CBDA para solicitar uma permissão especial (AUT), que será 

encaminhada para a FINA ou para a ABCD, juntamente com toda 

a documentação e parecer do médico assistente do atleta, para 

estas aprovarem ou não a solicitação. O uso do medicamento 

que necessita de AUT deverá ser iniciado somente após a 

permissão para tal emitida pela FINA ou pela ABCD. 

Formulário especial de Autorização de Uso Terapêutico (AUT) 

utilizados para este tipo de solicitação pode ser encontrado

no site da ABCD, pelo link:

http://www.abcd.gov.br/AUT/65-autorizacao-de-uso-

terapeutico

É importante que este processo seja realizado junto à autoridade 

médica responsável, antes da participação do atleta em 

uma competição, para que seja evitado um eventual resultado 

analítico adverso. A declaração de uso de medicamentos feita 

rotineiramente durante um controle de doping não atende 

aos requisitos de um processo de autorização para uso de 

substâncias proibidas ou restritas.

A CBDA disponibiliza maiores esclarecimentos e contato para este 

tipo de solicitação através do email antidoping@cbda.org.br
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Possibilidade de inelegibilidade por quatro anos para uma 

Primeira Violação do Antidoping, em uma tentativa clara de 

cometer fraude ou aumentar o rendimento, o que no Código 

anterior previa sanção de até dois anos;

Não informar a localização no ADAMS constitui falha de 

preenchimento. Não ser encontrado no endereço mencionado 

e na hora escolhida constitui um teste perdido. Qualquer 

combinação de três falhas de preenchimento ou testes 

perdidos em 12 meses resulta em uma Violação da Regra 

de Antidoping e gera uma sanção. Este período no Código 

anterior era de 18 meses;

Foi criada no Código de 2015 a figura de “associação proibida”, 

que impede um atleta de trabalhar com treinadores, 

preparadores físicos, nutricionistas ou médicos que estão 

inelegíveis em função de uma Violação da Regra de Antidoping 

ou que foi criminalmente condenado por fornecer drogas 

a atletas. Um atleta que insista, depois de informado, em 

Principais Modificações no Código WADA 2015  

Listamos, a seguir, as principais modificações efetuadas no Código 

WADA, começando a vigorar em 01 de janeiro de 2015:

continuar sendo orientado por este tipo de pessoal de apoio, 

comete uma Violação de Regra de Antidoping;

O novo Código valoriza a colaboração e a “assistência 

substancial”. Um período de inelegibilidade pode ser reduzido 

pela metade se um atleta colaborar com a CBDA ou com 

a FINA, informando elementos que permitam saber mais 

sobre um caso de doping, o que na Justiça é conhecido como 

delação premiada;

O tempo de limitação estatutária do Código passou de oito 

para dez anos. Neste período, qualquer processo de Violação 

de Regra de Antidoping pode ser conduzido.
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Lista de substâncias
e métodos proibidos 2015
 

Lista atualizada está publicada no site da Autoridade Brasileira de 

Controle de Dopagem (ABCD), válida até 31 de dezembro de 2015.

http://abcd.gov.br/arquivos/lista2014V3.doc

    

De acordo com o artigo 4.2.2 do Código Mundial Antidoping todas as 

substâncias proibidas devem ser consideradas como especificadas, 

exceto substâncias das classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a e métodos 

proibidos M1, M2 e M3.

Substâncias e métodos proibidos 
permanentemente
(em competição e fora de competição)

S0.  Substâncias não aprovadas

Qualquer substância farmacológica que não esteja 

referenciada por nenhuma das seções subseqüentes desta 

lista e sem aprovação em curso por autoridade governamental 

regulamentadora da saúde para uso terapêutico em humanos 

(ex.: drogas em desenvolvimento pré-clínico, clinico ou 

descontinuadas; drogas de desenho; substâncias aprovadas 

apenas para uso veterinário) são proibidas a qualquer tempo.

Substâncias proibidas

S1.  Agentes anabólicos

Agentes anabólicos são proibidos.

1. Esteróides Anabólicos Androgênicos (EAA)

a. EAA exógenos*, incluindo:

1-Androstenodiol; 1-androstenodiona; bolandiol; bolasterona; 

boldenona; boldiona; calusterona; clostebol; danazol; 

dihidroclorometiltestosterona; desoximetiltestosterona; 

drostanolona; etilestrenol; estanazolol; estembolona; 
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fluoximesterona; formebolona; furazabol; gestrinona; 

4-hidroxitestosterona; mestanolona; mesterolona; 

metandienona; metandriol; metasterona; metenolona; 

metildienolona; metil-1-testosterona; metribolona; 

metiltestosterona; mibolerona; nandrolona; norboletona; 

norclostebol; noretandrolona; oxabolona; oxandrolona; 

oximesterona; oximetalona; prostanazol; quimbolona; 

11-testosterona; tetrahidrogestrinona; trembolona  e outras 

substancias com estrutura química similar ou efeito(s) 

biológico(s) similar(es).

b. EAA endógenos** quando administrados exogenamente:

androstenodiol; androstenodiona; dihidrotestosterona; 

prasterona: dihidroepiandrosterona  (DHEA); testosterona e  

seus metabolitos e isômeros. 

2. Outros agentes anabólicos, incluídos, mas não limitados a:

Clembuterol, moduladores seletivos de receptores androgênicos 

(SARMs, por ex.: andarina e ostarina), tibolona, zeranol, 

zilpaterol.

Para compreensão desta seção: 

* ”exógeno” se refere a uma substância que o corpo não pode 

produzir naturalmente;

** ”endógeno” se refere a uma substância que pode ser 

produzida pelo corpo.  

S2.  Hormônios peptídicos, fatores de crescimento

e substâncias relacionadas e miméticas

As seguintes substâncias e outras substâncias com

estrutura química similar ou de efeito(s) biológico(s) similar(es) 

são proibidas:

1. Agonistas dos receptores de Eritropoietina 

1.1 Agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs), incluindo, 

por ex.: eritropoietina – EPO, darbepoietina – dEPO, EPO-Fc, 

peptídeos miméticos da EPO (EMP) (por ex.: CNTO 530 e 

peginesatide) e metoxipolietileno glicol-epoietina beta (CERA);

1.2 Receptores agonistas da EPO não eritropoieticos, por ex.: 

ARA-290, asialo EPO e EPO carbamilada;

1.3 Estabilizadores de fatores indutores de hipoxia (HIF), por ex.: 

cobalto e FG-4592; e ativadores de HIF, por ex.: argônio, xenônio.
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2. Gonadotrofina Corionica (CG) e Hormônio Luteinizante (LH) 

e seus fatores de liberação, por ex.: beserelina, gonadorelina, 

triptorelina, em homens.

3. Corticotrofinas e seus fatores de liberação por ex.: 

corticorelina.

4. Hormônio de Crescimento (GH) e seus fatores de liberação, 

incluindo Hormônios Liberadores de GH (GHRH) e seus análogos, 

por ex.: CJC-1295, sermorelina, tesamorelina, Secretores de 

Hormônio de Crescimento (GHS), por ex.: grelina e miméticos 

(anamorelina e ipamorelina), e peptídeos liberadores de 

GH (GHRPs), por ex.: alexamorelina, GHRP-6, hexarelina, 

pralmorelina (GHRP-2).

Fatores de Crescimento Adicionais proibidos:

Fatores de Crescimento Fibroblástico (FGFs); Fator de 

Crescimento de Hepatócitos (HGF); Fator de Crescimento 

semelhante à Insulina (IGF-1); Fatores de Crescimento Mecânicos 

(MGFs); Fator de Crescimento derivado de Plaquetas (PDGF); 

Fator de Crescimento Endotelial-Vascular (VEGF) e assim 

como qualquer outro fator de crescimento que afete a síntese/

degradação de proteínas do músculo, tendão, ou ligamento, a 

vascularização, utilização de energia, capacidade regenerativa 

ou conversão do tipo de fibra.

S3.  Beta-2 Agonistas

Todos os beta-2 agonistas (incluindo todos os isômeros óticos 

(i.e., d- e l-), onde pertinente, são proibidos

Exceto:

- Salbutamol inalado

(Máximo de 1600 microgramas durante 24 horas)

- Formoterol inalado

(Máximo de 54 microgramas nas 24 horas) e

- Salmeterol inalado, quando administrado conforme 

recomendação de uso terapêutico do fabricante.

A presença de Salbutamol na urina em concentração superior 

a 1000 ng/ml ou de Formoterol em concentração superior a 

40 ng/ml é compreendida como não sendo uso terapêutico 

planejado e será considerada como um Resultado Analítico 

Adverso, a menos que o atleta prove, através de um estudo 

farmacocinético controlado, que este resultado anormal seja 

conseqüência do uso da dose terapêutica inalada até o limite 

máximo exposto acima.
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S4.  Moduladores hormonais e metabólicos

Os seguintes hormônios e moduladores metabólicos

são proibidos:

1. Inibidores da Aromatase, incluindo, mas não limitados a: 

aminoglutetimida, anastrozola, 4-androsteno-3, 6, 17-triona, 

androsta-1, 4,6-trieno-3, 17-diona, (androstatrienodiona), 

exemestano, formestano, letrozola, testolactona.

2. Moduladores seletivos de receptores de estrogênio (SERMs) 

incluindo, mas não limitados a: raloxifeno, tamoxifeno, 

toremifeno.

3. Outras substâncias antiestrogênicas incluindo, mas não 

limitadas a: clomifeno, ciclefenila, fulvestranto.

4. Agentes modificadores da(s) função(ões) incluindo, mas não 

limitado a: inibidores  da miostatina.

5. Moduladores metabólicos:

5.1 Moduladores do eixo proteína quinase – AMP ativado (AMPK), 

por ex.: AICAR: e PPAR teta, por ex.: GW 1516;

5.2 Insulinas

5.3 Trimetazidina

S5.  Diuréticos e outros agentes mascarantes

Os seguintes diuréticos e agentes mascarantes são proibidos, 

assim como outras substâncias com estrutura química similar 

ou efeito(s) biológico(s) similar(es), incluindo, mas não

limitados a:

Desmopressina; probebecida; expansores de plasma, por ex.: 

glicerol e administração intravenosa de albumina, dextrana, 

hidroxietilamido, manitol.

Acido etacrínico; acetazolamida; amilorida; bumetanida; 

canrenona; clortalidona; espironolactona; furosemida; 

indapamida; metolazona; tiazidas (bendroflumetiazida; 

clorotiazida; hidroclorotiazida); triantereno, e vaptanos

(por ex.: tolvaptanos)

Exceto:

Administração local de felipressina em anestesia dental.

Drosperinona, pamabrom, e uso tópico de dorzolamida e 

brinzolamida. 

A detecção em uma amostra do atleta, a qualquer tempo ou 

em competição, conforme o caso, de qualquer quantidade das 
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seguintes substâncias sujeitas a Limite Máximo: formoterol, 

salbutamol, catina, efedrina, metilefedrina e pseudoefedrina, 

em associação com um diurético ou agente mascarante, 

será considerada um Resultado Analítico Adverso (RAA), a 

menos que o atleta tenha aprovada uma Autorização de Uso 

Terapêutico (AUT) específica para esta substância, além da 

concedida para o uso do diurético ou agente mascarante.

Métodos proibidos

M1.  Manipulação de sangue e seus componentes

Os seguintes são proibidos:

1. Administração ou reintrodução, no sistema circulatório, de 

qualquer quantidade de sangue autólogo, alogênico (homólogo) 

ou heterólogo, ou de produtos de glóbulos vermelhos de 

qualquer origem.

2. Aumento artificial da captação, transporte ou aporte de 

oxigênio, incluindo, mas não limitados aos perfluoroquímicos, 

efaproxiral (RSR13) e produtos à base de hemoglobina 

modificada (ex.: substitutos de sangue com base em 

hemoglobina, produtos de hemoglobina microencapsulados), 

excluindo oxigenação suplementar.

3. Qualquer forma de manipulação intravascular de sangue ou 

componentes do sangue, seja por meios físicos ou químicos.

M2. Manipulação química e física

Os seguintes são proibidos:

1. Manipular, ou tentar manipular, visando alterar a integridade e 
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validade das amostras coletadas no Controle de Dopagem. Isso 

inclui, mas não se limita a: substituição e/ou alteração de urina 

(ex. proteases).

2. Infusões intravenosas e/ou injeções maiores que 50 ml por 

um período de até 6 horas, exceto aquelas administradas, de 

forma legítima, durante ocasiões de admissões hospitalares, 

procedimentos cirúrgicos ou investigações clínicas.

M3. Dopagem genética

Os seguintes, com o potencial de melhorar o desempenho 

atlético, são proibidos:

1. A transferência de polímeros de ácidos nucléicos ou análogos 

de ácidos nucléicos;

2. O uso de células normais ou geneticamente modificadas.

 

Substâncias e métodos proibidos em competição

Além das categorias S0 a S5 e M1 a M3 definidas anteriormente, 

as seguintes categorias são proibidas em competição: 

Substâncias Proibidas

S6.  Estimulantes

Todos os estimulantes, incluindo todos os isômeros óticos (i.e., 

d- e l-) onde pertinente, são proibidos: 

a. Estimulantes Não Especificados: Adrafinil, anfepramona, 

anfetamina, anfetaminil, benfluorex, benzilpiperazina, 

bromantano, clobenzorex, cocaína, cropropamida, crotetamida, 

fencamina, fenetilina, fendimetrazina, femproporex, fentermina, 

fonturacetam, furfenorex, mefenorex, menfentermina, 

mesocarbo, metanfetamina (d-), p-metilanfetamina, modafinil, 

norfenfluramina, prenilamna, prolintano.

Um estimulante não citado expressamente nesta seção é uma 

Substância Especificada.

b. Estimulantes Especificados:

Incluindo, mas não limitado a

 Benzfetamina, catina**, cationa e seus análogos 

(mefedrona, metedrona, a pirrolidinovalerofenoma), 

dimetilanfetamina, efedrina***, epinefrina (adrenalina), 

estricnina, etamivan, etilanfetamina, etilefrina, famprofazona, 

fenbutrazato, fencanfamina, fenetilamina e seus 
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derivados fenmetrazina, fenprometazina, heptaminol, 

hidroxianfetamina, isomepteno, levmetanfetamina, 

meclofenoxato, metilenedioximetanfetamina, metilefedrina***, 

metilexaneamina (dimetilpentilamina), metilfenidato, 

niquetamida, norfenefrina, octopamina, oxilofrina 

(metilsinefrina), pemolina, pentetrazol, propilexedrina, 

pseudoefedrina****, selegilina, sibutramina, tenanfetamina 

(metilenedioxianfetamina), tuaminoheptano.

E outras substâncias com estrutura química similar ou efeito(s) 

biológico(s) similar(es).

Exceto:

** Catina quando a sua concentração na urina for menor que

5 microgramas /ml.

*** Tanto a efedrina como a metilefedrina quando sua 

concentração na urina for menor que 10 microgramas/ml.

**** Pseudoefedrina quando a sua concentração na urina for 

menor que 150 microgramas/ml.

S7.  Narcóticos

Os seguintes narcóticos são proibidos: 

Buprenorfina, dextromoramida, diamorfina (heroína), fentanil e 

seus derivados, hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona, 

oximorfona, pentazocina e petidina.

S8.  Canabinóides

Natural (i.e., cannabis, haxixe, maconha) ou delta 

9-tetraidrocanabinol sintético (THC) e canabimiméticos (i.e., 

“Spice” – contendo JWH-18, JWH-073; HU-210) são proibidos.

S9.  Glicorticosteróides

TODOS os glicorticosteróides são proibidos quando 

administrados por via oral, intramuscular, intravenosa e retal.

Relação de Medicamentos 
Permitidos

Analgésicos

NOME FANTASIA

AAS
Acetofen, Acetominofen 500
Algi Tanderil
Analgex
Aspirina
Baralgin
Buscopan
Buscopan Plus
Cefalium

Ácido acetilsalicílico
Ácido acetilsalicílico
Carisoprodol / diclofenaco sódico / paracetamol / cafeína
Ácido acetilsalicílico / maleato de mepiramina / guaifenesina
Ácido acetilsalicílico
Dipirona sódica
Butilbrometo de escopolamina
Butilbrometo de escopolamina / paracetamol
Mesilato de diidroergotamina / paracetamol / cafeína / cloridrato de 
metoclopramida

PRINCÍPIOS ATIVOS
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Analgésicos Antialérgicos

Antiasmáticos

Antiácidos

  * Neosaldina   não deve ser utilizada em competição por conter associação com substância proibida.

Nota: estes medicamentos estão permitidos somente por inalação, com administração máxima de 1600 
micrograms, durante as 24hs (no caso do salbutamol) e conforme recomendação do fabricante.

NOME FANTASIA NOME FANTASIA

NOME FANTASIA

NOME FANTASIA

Dipirona
Dorflex
Doribel
Dorico
Melhoral
Novalgina
Ponstan
Sensitram
Tramal

Agasten
Allegra
Calamina
Cilergil
Fenergan
Intal
Loratadina

Aerojet
Aerolin
Serevent
Suxar
Teoden

Aclorisan
Alca-luftal
Bisuisan

Digastril
Estomagel
Gelusil 
Hidroxigel
Kolantyl

Leite de Magnésia
Magnésia Bisurada
Mylanta Plus
Pepsamar
Pepsogel
Sonrisal

Tums

Dipirona sódica
Citrato de orfenadrina / dipirona sódica /cafeína anidra
Ácido acetilsalicílico / cafeína
Paracetamol
Ácido acetilsalicílico
Dipirona sódica
Ácido mefenâmico
Cloridrato de tramadol
Cloridrato de tramadol

Fumarato ácido clemastina
Cloridrato de fexofenadina
Calamina
Astemizol
Cloridrato de prometazina
Cromoglicato dissódico
Loratadina

Sulfato de salbutamol
Sulfato de salbutamol
Xinafoato de salmeterol
Salbutamol
Salbutamol

Hidróxidos de alumínio e magnésio /dimeticona
Dimeticona / hidróxido de aluminio /hidróxido de magnésio
Carbonato de bismuto monobásico / carbonato de cálcio e magnésio /
bicarbonato de sódio / extrato de atropa belladona linné / ruibarbo
Hidróxidos de alumínio e magnésio / kaolin
Hidróxidos de alumínio e magnésio / dimeticona
Hidróxidos de alumínio e magnésio / dimeticona
Hidróxidos de alumínio e magnésio / dimeticona
Hidróxidos de alumínio e magnésio / trissilicato de magnésio / 
metilcelulose
Hidróxido de mangésio
Carbonato de bismuto / magnésio / cálcio / bicarbonato de cálcio
Hidróxido de magnésio e alumínio / simeticona
Hidróxido de alumínio
Dimeticona / hidróxido de alumínio e magnésio
Ácido acetilsalicílico / bicarbonato de sódio / ácido cítrico /
carbonato de sódio
Carbonato de sódio

PRINCÍPIOS ATIVOS PRINCÍPIOS ATIVOS

PRINCÍPIOS ATIVOS

PRINCÍPIOS ATIVOS
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Antibióticos Anticonvulsivantes

Antidepressivos

Antidiarrêicos

NOME FANTASIA NOME FANTASIA

NOME FANTASIA

NOME FANTASIA

Amicacina
Amoxicilina
Ampicilina
Assepium balsâmico
Bactrim
Bacigen
Carbenicilina
Cefalex
Cefalotina
Cefamezin
Cibramox
Clindamicina
Cloranfenicol
Dicloxalina
Duoctrin
Eritrex
Espectrin
Gentamicina
Glitisol
Kefasol
Keflex
Lincomicina
Mefoxin
Megapen
Netilmicina
Norfloxacina
Novamin
Novocilin
Oxacilina
Penicilina G Potássica
Staficilin-N
Tetraciclina
Tobramina
Totapen
Trimexazol
Vancomicina

Depakote
Depakene
Diempax
Epelin
Fenobarbital
Gardenal
Primidona
Rivotril
Tegretol
Valium

Buspar
Pamelor
Prozac
Valix
Zoloft

Diarresec
Enterobion
Floratil
Florax
Imosec
Kaomagma
Parenterin

Sulfato de amicacina
Amoxicilina
Ampilicina
Sulfametoxazol / guaifenesina / cloreto de amônio / trimetoprima
Sulfametoxazol / trimetoprima
Sulfato de neomicina / bacitracina
Carbenicilina
Cefalexina sódica
Cefalotina sódica
Cefalozina sódica
Amoxicilina trihidratada
Cloridrato de clindamicina
Cloranfenicol
Dicloxalina
Cotrimoxazol
Eritromicina / azuleno
Sulfametoxazol / trimetoprima
Sulfato de gentamicina
Tianfenicol
Cefazolina sódica / lidocaína
Cefalexina monohidratada
Lincomicina
Cefoxitina sódica
Benzilpenicilina potássica cristalina
Netilmicina
Norfloxacino
Sulfato de amicacina
Amoxicilina trihidratada
Oxacilina
Oxacilina sódica
Oxacilina sódica
Cloridrato de tetraciclina
Sulfato de tobramina
Ampicilina
Sulfametoxazol / trimetoprima
Vancomicina

Divalproato de sódio
Valproato de sódio
Diazepam
Fenitoina
Fenobarbital
Fenobarbital
Primidona
Clonazepam
Carbamazepina
Diazepam

Cloridrato de buspirona
Cloridrato de nortriptilina
Cloridrato de fluoxetina
Diazepam
Cloridrato de sertralina

Cloridrato de loperamida
Pectina / furazolidona / homatropina
Saccharomyces boulardii
Sacchamomyces cerevisae
Cloridrato de loperamida
Caolim coloidal / hidróxido de alumínio / pectina cítrica
Sulfato de neomicina / ftalil-sulfatiazol / pectina / hidróxido de alumínio 

PRINCÍPIOS ATIVOS PRINCÍPIOS ATIVOS

PRINCÍPIOS ATIVOS

PRINCÍPIOS ATIVOS
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Antifúngicos

Antigripais

Anti-inflamatórios

NOME FANTASIA

NOME FANTASIA

NOME FANTASIA

Ancotil
Canesten
Cetoconazol
Daktarin
Flagyl
Fluconazol
Fulcin
Fungizon
Lamisil
Micostatin
Sporanox
Sporostatin

Analgex C

Aspi C
Benegripe
Coldrin

Doril
Melhoral C
Optalidon
Resfrin

Trimedal

Advil
Aflogen
Alginflan
Algi-peralgin
Anartrit
Arcoxia
Artren
Artril
Artrinid
Artrosil
Biofenac
Butazil
Cataflam
Catarem
Cetoprofeno
Celebra
Clofenak
Deltaren
Doriflan

5-fluorocitosina
Clotrimazol
Cetoconazol
Nitrato de miconazol
Metronidazol
Fluconazol
Griseofulvina
Anfotericina B
Cloridrato de terbinafina
Nistatina
Itraconazol
Griseofulvina

Dipirona sódica / cafeína / guaifesina / maleato de clorfenesina /
ácido ascóbico
Ácido acetilsalicílico / ácido ascóbico
Saliciliamida / maleato de clorfenamina / cafeína / ácido ascórbico
Cinarizina / cloridrato de fenilefrina / citrato de pentoxiverina / 
paracetamol / ácido ascóbico
Ácido acetilsalícilico / cafeína
Ácido acetilsalicílico / ácido ascóbico
Propifenazona / cafeína
Paracetamol / citrato de pentoxiverina / cloridrato de fenilefrina / 
maleato de carbinoxamina
Maleato de dimentideno / paracetamol / hidroxietil-rutosídeos /
ácido ascórbico / cloridrato de fenilefrina

Ibuprofeno
Nimesulida
Fenilbutazona / paracetamol
Oxifenilbutazona / paracetamol
Piroxicam
Etoricoxibe
Diclofenaco sódico
Ibuprofeno
Cetoprofeno
Lisinato de cetoprofeno
Diclofenaco sódico
Fenilbutazona / paracetamol
Diclofenaco sódico
Diclofenaco sódico
Cetoprofeno
Celecoxibe
Diclofenaco de potássio
Diclofenaco dietilamonio
Diclofenaco

PRINCÍPIOS ATIVOS

Antieméticos

NOME FANTASIA

6-Copena
Diagrin
Dramin
Emetic
Estac
Eucil
Motilium
Plamet
Plasil
Vogalene
Vontrol
Zofran

Clorofenotiazinilsopina / cloridrato de piridoxina
Cloridrato de metoclopramida / vitamina B6
Dimenidrinato
Cloridrato de metoclopramida
Cloridrato de metoclopramida / cloridrato de piridoxina
Cloridrato de metoclopramida
Domperidona
Bromoprida
Cloridrato de metoclopramida
Metopimazina
Cloridrato de difenidol
Cloridrato de ondansetrona

PRINCÍPIOS ATIVOS PRINCÍPIOS ATIVOS

PRINCÍPIOS ATIVOS
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Anti-hemorroidários

Expectorantes e Antitussígenos

Hipoglicemiantes oraisDescongestionantes nasais

Enxaquecas

NOME FANTASIA

NOME FANTASIA

NOME FANTASIANOME FANTASIA

NOME FANTASIA

Glyvenol
Hemorroidex
Nestosyl

Alergogel
Atossian
Benadryl

Bisolvon
Fluimucil
Iodeto de Potássio Líquido
Pulmonix

Transpulmin

Avandia
Amaryl
Daonil
DIabinese
Diamicron
Glibenclamida
Prandin

Afrin
Coristina D

Coristina R

Naldecon
Otrivina
Rinosoro
Sinutab
Sinutab (Aché)

Sorine

Cafergot
Ormigren

Glyvenol / proctoglyvenol / lidocaína
Rutina / óxido de zinco / mentol / benzocaína
Benzocaína / Butilaminobenzoato / cloreto de benzalcônio /
óxido de zinco / hidróxido de hidróxiquinolina

Cloreto de amônio / cloridrato de difenidramina
Dopropizina
Cloridrato de difedrinamina / cloreto de amônio / citrato de sódio / 
mentol
Cloridrato de bromexina
N-acetilcisteína
Iodeto de potássio
Iodeto de potássio / sulfaguaiacolato de potássio /
myroxylon balsamum harms
Cânfora / eucaliptol / mentol / guaiacol

Maleato de rosiglitazona
Glimepirida
Glibenclamida
Clorpropamida
Glicazia
Glibencamida
Repaglinida

Cloridrato de oximetazolina / cloreto de benzalcônio
Ácido acetilsalicílico / maleato de dexclorfeniramina /
cloridrato de fenilefrina / cafeína
Salicilamida / maleato de dexclorfeniramina /
cloridrato de fenilefrina / cafeína
Maleato de carbinoxamina / paracetamol / cloridrato de fenilefrina
Cloridrato de xilometazolina
Cloreto de sódio
Maleato de clorfenamina / ácido acetilsalicílico / cafeína
Paracetamol / cloridrato de fenilpropanolamina /
citrato de fenitoloxamina
Cloridrato de nafazolina / cloreto de sódio / cloreto de benzalcônio / 
cloreto de sojamidopropalconio

Ergotamina / cafeína
Tartarato de ergotamina / cafeína / sulfato de atropina /
sulfato de hiosciamina / paracetamol

PRINCÍPIOS ATIVOS

PRINCÍPIOS ATIVOS

PRINCÍPIOS ATIVOSPRINCÍPIOS ATIVOS

PRINCÍPIOS ATIVOS
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Anti-inflamatórios

NOME FANTASIA

Flanax
Feldene
Indocid
Motrim
Nisulid
Piroxifen
Proflam
Scaflam
Tilatil
Volatern

Naproxeno sódico
Piroxicam
Indometacina
Ibuprofeno
Nimesulida
Piroxicam
Aceclofenaco
Nimesulida
Tenoxicam
Diclofenaco sódico

PRINCÍPIOS ATIVOS



Relaxantes musculares

Sedativos

NOME FANTASIA

NOME FANTASIA

Coltrax
Dorflex
Mioflex
Sirdalud
Tandrilax

Diazepam
Dormonid
Frisium
Lexotan
Lorax
Somalium
Tensil
Tranxilene
Valium

Tiocolchicosideo
Citrato de orfenadrina / dipirona sódica /cafeína anidra
Diclofenaco sódico / paracetamol /carisoprodol / cafeína
Cloridrato de tizanidina
Paracetamol / diclofenaco sódico / carisoprodol / cafeína

Diazepam
Maleato de medazolam
Clobazam
Bormazepam
Lorazepam
Bromazepam
Cloridrato de Clordiazepoxido
Clorazepato dipotássico 
Diazepam

PRINCÍPIOS ATIVOS

PRINCÍPIOS ATIVOS
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Uso de suplementos 
alimentares e produtos 
naturais
 
A maioria dos produtos denominados suplementos alimentares, 

que incluem, entre outros, aminoácidos, creatina, vitaminas e 

sais minerais, não sofre, por parte dos órgãos governamentais 

controladores de qualidade, uma avaliação de segurança e 

eficácia em sua produção.

Um estudo realizado pelo Laboratório de Controle de Doping 

de Colônia/Alemanha, patrocinado pelo Comitê Olímpico 

Internacional, mostrou claramente que alguns destes produtos 

não apenas não contém o que deveriam conter, de acordo com 

seus rótulos, mas eventualmente possuem em sua formulação 

até mesmo precursores de hormônios e testosterona, podendo 

ocasionar controles de doping positivos.

Por essa razão, atletas de alto rendimento devem apenas utilizar 

produtos tradicionais, preferencialmente testados previamente, 

para não correrem o risco de uma contaminação que, mesmo 

claramente não intencional, não evitará uma punição.

Alguns produtos elaborados com base em ervas, como o Ma 

Huang, o ginseng, a ioimbina, que muitas vezes são vendidos 

Preparações vaginais

NOME FANTASIA

Flagyl
Ginedak
Gynodaktarin
Micogyn
Nistatina
Talsutin

Metronidazol
Nitrato de miconazol
Miconazol
Nitrato de n-metilomatropina
Nitastina
Tetraciclina / anfotericina B

PRINCÍPIOS ATIVOS
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como ergogênicos, podem conter substâncias proibidas ou estar 

eventualmente contaminados por elas. Nos países andinos, 

deve-se evitar o consumo de chá de coca, que pode ocasionar a 

presença de resíduos de cocaína na urina do atleta.

Como não é possível assegurar a qualidade desse tipo de 

produto, e considerando que a sua utilização como fator de 

aumento do desempenho físico não está demonstrada na 

literatura, o atleta deve ter extrema prudência na sua utilização.

É desaconselhável qualquer tipo de automedicação

por parte do atleta

Pergunte ao seu médico se ele conhece a lista de substâncias

e métodos proibidos pela WADA. Em caso de desconhecimento, 

sugira a pesquisa no próprio site da Agência Mundial Antidoping 

www.wada-ama.org

Ou, em caso de dúvida, entre em contato com a Dra. Sandra 

Soldan, diretamente: sandrasoldan@cbda.org.br 

Direitos e responsabilidades 
dos atletas
 
Direitos dos Atletas

Os direitos dos atletas são os seguintes:

Verificar as credenciais do Oficial de Controle de Doping (OCD) 

para um determinado controle;

Ser notificado por escrito de sua seleção;

Ser corretamente informado sobre as consequências

em caso de recusa;

Ser informado sobre o correto andamento do teste;

Com o consentimento do OCD, mas acompanhado de um 

escolta, você pode:

a) receber uma premiação, caso necessário;

b) fazer a soltura / relaxamento;

c) receber atenção médica;

d) atender compromissos com a imprensa;

e) competir em outros eventos no mesmo dia;

f) selecionar os equipamentos que serão usados;

g) ser observado por alguém do mesmo sexo ao dar a amostra;

h) receber uma cópia assinada de todos os documentos.
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Responsabilidades dos Atletas

As responsabilidades dos atletas são as seguintes:

Conhecer as normas do COB, da CBDA e da FINA;

Informar ao seu médico pessoal ou farmacêutico que você é um 

atleta que está sujeito a controle de doping;

Consultar a CBDA com antecedência se você necessitar usar 

alguma medicação proibida para tratamento médico, usando 

os formulários adequados para tanto, antes de ser autorizado a 

usar esta substância;

Manter uma lista atualizada de todos os medicamentos, 

suplementos ou produtos fitoterápicos que você está tomando 

para declará-los em caso de teste antidoping;

Ser cuidadoso ao ingerir suplementos alimentares (aminoácidos, 

vitaminas, sais minerais) ou fitoterápicos, uma vez que estes 

podem conter substâncias proibidas;

Levar uma identificação com fotografia para apresentar ao OCD 

em caso de ser selecionado para um controle;

Numa competição, em um treinamento, ou em casa, sempre 

permanecer à vista do OCD ou do escolta desde a notificação até 

a fase de conclusão da coleta da amostra;

Hidratar-se na estação de controle de doping apenas com 

bebidas não alcoólicas devidamente fechadas;

Estar preparado para iniciar o processo da coleta da amostra tão 

logo seja notificado;

Permanecer no controle de sua amostra até que a mesma seja 

devidamente selada;

Assegurar-se de que toda a documentação está corretamente 

assinada e de que você recebeu a sua cópia;

Desde janeiro de 2009, alguns atletas da CBDA passaram a 

compor um banco de dados (ADAMS/WADA) para o qual devem 

fornecer seus locais e horários de treinamento, competição, 

trabalho, residência e férias, mantendo-os

SEMPRE ATUALIZADOS.

O passaporte biológico já foi ampliado para mais atletas de nível 

internacional, através da coleta de sangue e urina, refletindo 

maior eficácia no controle de doping.

Alguns atletas brasileiros estão neste grupo de controle, e 

devem ficar atentos à atualização de seus deslocamentos no 

sistema ADMAS/WADA, sendo passível de punição repetidas 

falhas neste processo em um prazo determinado. 

Lembre-se que o atleta é o único responsável por todas as 

substâncias encontradas em seu organismo.

Sempre que tiver dúvidas, ou precisar de esclarecimentos, 

entre em contato conosco: antidoping@cbda.org.br
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