
 

 

 

INFORMAÇÕES PARA OS ATLETAS 
INFUSÕES INTRAVENOSAS (IV) ESTÃO PROIBIDAS NO UFC A 

PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2015 

1/7/2015 
 
A Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem (AMA) inclui todas as substâncias e 
métodos que são proibidos no esporte, incluindo substâncias e métodos que são proibidos tanto em competição como 
aqueles que são proibidos em todos os momentos. Todos os atletas do UFC estão sujeitos à Lista de Substâncias e 
Métodos Proibidos da AMA. Ao abrigo da atual Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da AMA, seção M2.2, as infusões 
intravenosas estão incluídas como método proibido (em algumas circunstâncias), inclusive aquelas para fins de 
reidratação. 

Quando a Agência Mundial Antidopagem (AMA) adiciona uma nova Substância Proibida ou um novo Método Proibido à 
Lista, os atletas recebem um aviso três meses antes da implementação, para que os atletas possam ser devidamente 
instruídos e preparados. A fim de permanecer em conformidade com esta prática, uma vez que as infusões intravenosas 
não são expressamente proibidas pelas várias Comissões Estaduais que regulam o esporte, nem pelas Regras Unificadas 
das Artes Marciais Mistas, o uso de infusões intravenosas para reidratação estará PROIBIDO a partir de 1º de outubro de 
2015. O restante da Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da AMA estará plenamente em vigor a partir de 1º de 
julho. 

Os atletas ainda serão estritamente responsáveis por quaisquer substâncias proibidas que venha a ser encontradas em 
seu corpo. É importante ressaltar que, entre 1º de julho e 1º de outubro, a infusão ou injeção de substâncias que são 
proibidas permanece expressamente proibida. O período de aviso prévio a partir de agora até 1º de outubro de 2015 é 
aplicável apenas ao uso de reposição hídrica intravenosa (IV) para fins de reidratação. 

Seguem abaixo informações importantes sobre a “regra IV”, por que IVs são proibidas, e como os atletas podem proteger 
melhor a sua saúde e segurança. 

O QUE É A “REGRA IV”? 

• Todas as infusões e/ou injeções intravenosas (IV) de mais de 50 ml (~3,4 colheres de sopa) por um período de 6 
horas são proibidas em todas as ocasiões, tanto dentro quanto fora da competição, exceto aquelas recebidas de 
forma legítima durante internações hospitalares, procedimentos cirúrgicos ou investigações clínicas, sem uma 
Autorização de Uso Terapêutico (AUT). 

• Se uma substância proibida for administrada por via intravenosa ou por injeção, uma AUT é necessária para esta 
substância, independente de a infusão ou injeção ser uma quantidade menor que 50 ml. 

• Infusões ou injeções são permitidas se a substância da infusão/injeção não estiver na Lista de Substâncias e 
Métodos Proibidos, e o volume do líquido administrado não ultrapassar 50 ml por um período de 6 horas. 



POR QUE A “REGRA IV”? 

• Para proteger o princípio de esporte limpo, bem como a saúde e a segurança do atleta. O fato é que infusões 
intravenosas podem ser usadas para alterar os resultados do exame de sangue (tais como o hematócrito onde a 
eritropoietina (EPO) ou a dopagem sanguínea está sendo utilizada), mascarar os resultados de exames de urina 
(por diluição) ou pela administração de substâncias proibidas, de forma que o organismo seja limpo 
rapidamente, a fim de burlar um exame antidopagem. 

QUAIS SÃO OS RISCOS DAS IVs PARA A SAÚDE? 

• Os potenciais riscos e complicações da terapia intravenosa incluem Infecção, celulite, inflamação da parede de 
uma veia com trombose associada, Hemorragia, hematoma/punção arterial, infiltração não intencional da 
solução para o tecido circundante, embolia gasosa e picada de agulha para o provedor. 

• Níveis inadequados de eletrólitos fornecidos pela infusão intravenosa também pode ter efeitos cardíacos, 
musculares e nervosos graves, podendo até resultar em morte. 

AS IVs SÃO MELHORES DO QUE REIDRATAÇÃO POR VIA ORAL PARA O DESEMPENHO? 

• Não há pesquisas com resultados convincentes para sustentar a administração de fluídos via infusão intravenosa 
antes da competição para melhorar o desempenho, reidratar, prevenir a desidratação, ou evitar cãibras 
musculares. 

• Os atuais estudos não sustentam o uso de fluidos via infusão intravenosa para reidratação quando um atleta 
pode perfeitamente ingerir via oral. 

• As orientações consensuais do Colégio Americano de Medicina do Esporte (American College of Sports Medicine, 
ACSM) afirmam que “fluidos por infusão intravenosa não oferecem vantagens sobre a ingestão oral de fluídos e 
eletrólitos”. 

• Infusões intravenosas antes da coleta da amostra podem realmente prolongar o processamento da amostra de 
controle de dopagem, porque elas têm uma probabilidade maior de produzir várias amostras diluídas. 

COMO POSSO ME REIDRATAR O MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL? 

• Caso deseje uma recuperação rápida da desidratação, deve-se ingerir 1,5 L (50 oz.) de fluido para cada 
quilograma (2,2 lb) de peso corporal perdido. 

• Na grande maioria dos indivíduos, pode-se alcançar a reidratação normal ao bebendo e comendo bebidas 
normais, tais como água e bebidas esportivas, e refeições. 

• A hiper-hidratação ou reidratação induzida por glicerol não é permitida, porque o glicerol é uma substância 
proibida. 

• Várias organizações esportivas e atléticas, tais como o Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) e a 
Associação Nacional dos Treinadores de Atletismo (NATA) e outras têm recursos informativos para instruir sobre 
as melhores práticas para reposição de fluidos para atletas. 

QUANDO UMA AUT NÃO É EXIGIDA PARA UMA INFUSÃO INTRAVENOSA? 

• Caso o atleta tenha uma doença aguda, onde uma linha intravenosa foi fundamental para o tratamento durante 
uma internação hospitalar, procedimento cirúrgico ou investigação clínica. Por exemplo, um atleta  
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gravemente desidratado com sinais de comprometimento circulatório, a necessidade de uma linha intravenosa 

durante um procedimento cirúrgico, e uma linha intravenosa no tratamento com antibióticos de uma infecção 
aguda etc. 

• Investigações clínicas para diagnosticar doenças, tais como diagnósticos por imagem, também podem exigir que 
a administração intravenosa de um medicamento não proibido, o que é permitido. 

• Em situações de emergência, infusões intravenosas também poderão ser administradas por paramédicos ou 
médicos no campo de jogo, mas é necessária a solicitação de uma AUT de emergência assim que for 
razoavelmente possível, depois que o tratamento tiver sido recebido. Por exemplo, um atleta semi-inconsciente 
ou inconsciente, um atleta com intolerância a líquidos por via oral, ou o tratamento de uma lesão aguda. 

• Infusões intravenosas durante visitas domiciliares, atendimento de urgência ou clínicas que atendem após o 
horário de expediente, serviços especializados de infusão intravenosa e reidratação e consultas médicas não 
constituem internações hospitalares e requerem uma AUT previamente aprovada. 
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