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INTRODUÇÃO

Atletas, gerentes, treinadores, instrutores e outro pessoal de suporte desempenham 
um papel decisivo na proteção da integridade do esporte em todos os níveis. A missão 
da Agência Antidopagem dos EUA é baseada na verdade fundamental de que todos 
os atletas merecem o direito e a oportunidade de competir de maneira limpa para 
alcançar suas próprias vitórias pessoais através de compromisso, sacrifício e empenho. A 
USADA trabalha incansavelmente para garantir que nenhum atleta que jogue limpo seja 
prejudicado por um adversário fazendo uso de substâncias que melhoram o desempenho.

Este Manual visa dar aos atletas do UFC um resumo das informações necessárias para a 
participação bem-sucedida no Programa Antidopagem do UFC. O acesso a informações 
exatas assegura que os atletas do UFC não só estejam totalmente preparados para 
treinos e competições, mas também contribui para o papel importante que desempenham 
no movimento mundial antidopagem mais amplo.
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MISSÃO DA USADA
O público deposita sua confiança em nós no sentido de APOIAR os atletas para 

promover seu direito a um esporte limpo, INSPIRAR o esporte verdadeiro e saudável e 

PROMOVER a integridade do esporte.

As informações contidas nesta publicação são fornecidas para fins de referência e constituem apenas 

um resumo. As categorias de substâncias e métodos proibidos neste Manual estão sujeitas à mudança. 

No caso de discrepância entre as informações contidas neste Manual e a Política Antidopagem do UFC, 

prevalecerá a Política. Para obter as informações mais atualizadas, acesse o site UFC.USADA.org, ou 

Referência Mundial de Fármacos Online do UFC: UFC.GlobalDRO.com.

© 2022 Agência Antidopagem dos EUA. O material aqui contido não pode ser reproduzido, distribuído, 

transmitido ou usado de nenhuma outra forma, exceto com a permissão expressa e por escrito da 

Agência Antidopagem dos EUA.

TRADUÇÃO NÃO OFICIAL

O texto oficial do Manual do Atleta da UFC é a versão em inglês publicada no site antidoping da UFC:   

UFC.USADA.org. Se houver alguma inconsistência entre a versão em inglês e a versão traduzida do 

Livreto do Atleta da UFC, a versão em inglês prevalecerá.

+1 719-785-2000 ou chamada gratuita (866) 601-2632
Chamada gratuita internacional: +8008-120-8120
UFCathleteexpress@USADA.org
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“O aspecto mais importante do programa é a responsabilidade e o fato de 
eu saber que o atleta com quem vou lutar cumprirá as normas mais altas 
estabelecidas. Acredito que existem lutadores que usam substâncias dopantes 
e é muito importante que cada atleta do programa passe por testes, de forma a 
criar igualdade de condições.”    
–  Chr is  Daukaus,  lu tador  do  UFC na  categor ia  Peso  Pesado
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A USADA iniciou suas operações em 1.º de outubro de 2000 e é uma organização não 
governamental sem fins lucrativos cuja única missão é proteger os atletas e defender o direito 
a um esporte limpo, inspirar um esporte legítimo e saudável e promover a integridade no 
esporte. 

Como parte do Programa Antidoping global do UFC (UFC Anti-Doping Program), que foi 
lançado em julho de 2015, a USADA trabalha com a nossa rede de oficiais de controle de 
doping internacionais e outras organizações antidoping independentes ao redor do mundo 
para garantir que todos os atletas do UFC realizem testes, independentemente do local de 
residência, treinamento ou competição.

A LISTA DE SUBSTÂNCIAS E MÉTODOS PROIBIDOS DO UFC
A Lista de Proibições do UFC (UFC Prohibited List) incorpora a lista de proibições mais recente 
publicada pela Agência Mundial Antidoping (World Anti-Doping Agency, WADA) e também 
incorpora os documentos técnicos da WADA. A WADA prepara e publica a Lista de Proibições 
da WADA anualmente, após um amplo processo de consulta. Todos os atletas do UFC podem 
estar sujeitos a testes de qualquer substância ou método existente na Lista de Substâncias e 
Métodos Proibidos do UFC.

Como é feita a inclusão de uma substância ou método na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos?

A inclusão de uma substância ou método na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da AMA 
ocorre ao serem atendidos pelo menos dois destes três critérios:

		  Ela melhora ou tem o potencial de melhorar o desempenho esportivo.

		 Ela representa um risco potencial ou verdadeiro para a saúde do atleta.

		 Ela viola o espírito do esporte.1

A USADA criou vários recursos para ajudar os atletas a determinar se seus produtos se 
enquadram como proibidos. Uma das formas mais rápidas de procurar o status de um 
medicamento é usando a Referência de Fármacos Online Mundial (DRO, Drug Reference 
Online) do UFC (UFC.GlobalDRO.com), que fornece informações exatas e de fácil acesso 
sobre o status de produtos farmacêuticos específicos vendidos na Austrália, Canadá, Estados 
Unidos, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Suíça. Alguns medicamentos vendidos sem 
receita médica também estão incluídos no banco de dados. A Referência de Fármacos Online 
Mundial (Global DRO®) do UFC não contém informações sobre ou aplicáveis a suplementos 
alimentares. Se o atleta não conseguir encontrar o nome comercial do medicamento no 
DRO Global também é possível pesquisar os ingredientes ativos listados no medicamento, 
frequentemente necessário em caso de gripes, resfriados e outros medicamentos sem receita.

A única maneira de ficar 100% seguro é não usar suplementos. Se um atleta optar por 
usar suplementos, deverá usar apenas suplementos certificados identificados na Lista de 
Substâncias e Métodos Proibidos do UFC. Para obter mais informações sobre suplementos 
certificados, acesse UFC.USADA.org/supplements.

Para obter ajuda adicional com medicamentos, suplementos ou ingredientes entre em contato 
com o a Linha de Referência de Fármacos da USADA pelo telefone +1 719-785-2000, pelo 
telefone de chamada gratuita +1 (866) 601-2632 chamada gratuita internacional:  
+8008-120-8120, enviando uma mensagem para o e-mail ufcdrugreference@usada.org.

1     Conforme definido no Código Antidopagem Mundial, o espírito do esporte; é a celebração do espírito, 

corpo e mente humana. É a essência do Olimpismo e é refletido nos valores que existem no esporte, 

incluindo a saúde, pela ética, jogo justo, honestidade, caráter, alegria, trabalho em equipe, dedicação, 

respeito às regras e a si mesmo, e outros valores semelhantes.

ESFORÇO MUNDIAL POR UM ESPORTE LIMPO A LISTA PROIBIDA

MANUAL DE ALETA UFC

http://ufc.globaldro.com
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Fisiológicos
		Acne

		Calvície de padrão masculino

		Lesão hepática*

			Fechamento prematuro dos 
centros de crescimento dos ossos 
longos (em adolescentes), o que 
pode resultar em baixa estatura*

Psicológicos
			Aumento da agressividade e  

apetite sexual, às vezes resultando 
em comportamento criminoso e 
sexual anormal, frequentemente 
chamado em inglês de “Roid Rage” 
(fúria esteroide)

			A supressão do uso de esteroides 
anabolizantes pode estar 
associada à depressão e ao 
suicídio

Homens
			Desenvolvimento do tecido 

mamário*

			Encolhimento dos testículos*

			Impotência

			Redução da produção de esperma

Mulheres
			Engrossamento da voz*

			Cessação do desenvolvimento 
mamário

			 Crescimento de pelos no rosto, 
barriga e parte superior das 
costas*

			Clitóris aumentado*

			 Ciclos menstruais anormais
Observação: *Os efeitos podem ser 
permanentes e variar de pessoa a pessoa

EFEITOS COLATERAIS DO ABUSO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES:

Hormônios peptídeos, fatores de crescimento, substâncias relacionadas e mimética
Algumas substâncias nesta categoria têm importantes usos médicos, como a eritropoietina 
(EPO) no tratamento de anemia e hormônio do crescimento humano (hGH), em caso de 
insuficiência de hormônio do crescimento. Mas diversas substâncias nesta categoria são 
experimentais e não têm uso terapêutico legítimo.

Quais são alguns dos efeitos colaterais e riscos à saúde em potencial desta categoria?

		  Hipertensão (ESAs/hGH)

		 Câncer do sangue/leucemia (ESAs/hGH)

		 Anemia (ESAs)

		 AVC (ESAs)

Agonistas de beta-2
O principal uso médico desses compostos é o tratamento de condições como asma e outros 
problemas respiratórios. O status antidopagem de agonistas beta-2 depende do medicamento, 
da rota de administração, se está sendo utilizado em conjunto com outros medicamentos e 
a dosagem. É essencial que os atletas consultem o site UFC.GlobalDRO.com antes de utilizar 
qualquer agonista beta-2. Alguns agonistas beta-2, como albuterol/salbutamol e salmeterol, 
são permitidos até limites específicos de dosagem.

Quais são alguns dos efeitos colaterais em potencial dos agonistas beta-2?

		 Aumento da frequência cardíaca e palpitações

		 Dores de cabeça

		 Suor

Existem limitações impostas ao uso de medicamentos para asma?

Estes agentes, quando inalados, são a primeira linha da terapia de resgate, especialmente 
contra a asma. Também são poderosos estimulantes. Alguns desses agentes também têm 
propriedades anabolizantes, especialmente quando ingeridos por via oral ou injetados.  
Devido aos seus efeitos estimulantes e anabolizantes em potencial, foram instituídas 
limitações ao seu uso. Para verificar o status de medicamentos para asma, acesse o site 
 UFC.GlobalDRO.com.

OBSERVAÇÃO:  Consultar a Política de Autorização de Uso Terapêutico do UFC (Therapeutic Use Exemption) 

referente ao uso de medicamentos proibidos em UFC.USADA.org/tue.

Esta seção fornece respostas para perguntas comuns sobre os riscos à saúde e segurança 
associados com substâncias e métodos incluídos na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos 
do UFC. São fornecidos dados por categoria conforme delineado na Lista de Substâncias e 
Métodos Proibidos do UFC. Esta seção também fornece informações referentes ao uso médico 
legítimo de substâncias.

Consulte UFC.USADA.org para obter mais informações.  

RESUMO DE SUBSTÂNCIAS SEMPRE PROIBIDAS

Agentes Anabolizantes
Esteroides androgênicos anabólicos (AAS) são as drogas que melhoram o desempenho 
esportivo mais predominantes para desenvolver força muscular e massa muscular magra. 
Devido a avanços científicos na sensibilidade de detecção, AAS como testosterona, 
estanozolol, oxandrolona, e nandrolona são imediatamente detectáveis em amostras de 
atletas. Entretanto, a ampla maioria dos AAS não tem uso médico estabelecido.

Quais são alguns dos efeitos colaterais em potencial do abuso de esteroides anabolizantes?

Os efeitos colaterais fisiológicos e psicológicos decorrentes do abuso de esteroides 
anabolizantes têm o potencial de afetar todos os usuários, ao passo que os efeitos colaterais 
são diferentes para cada sexo. A lista a seguir não está completa.
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		 Ataques cardíacos

		 Embolia pulmonar (ESAs)

		 Feminização (hCG)

		 Problemas de tireoide (hGH)

		 Náusea

		 Câimbras musculares

		 Nervosismo

RESUMO DE SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS PELOS ÓRGÃOS  
DE SAÚDE E SEGURANÇA

https://ufc.usada.org/substances/tue/
https://ufc.usada.org
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Moduladores Metabólicos e Hormonais
Os antagonistas hormonais são agentes que modificam as funções dos hormônios. Algumas 
classes específicas de moduladores e antagonistas hormonais são proibidas, entre as quais:

			 Inibidores da aromatase

			Moduladores do receptor seletivo de estrogênio (SERMs)

			Agentes modificadores da(s) função(ões) da miostina

			Outras substâncias antiestrogênicas, como Clomiphene/clomifen

			Insulina e miméticos da insulina

			 Meldônio, trimetazidina, AICAR

Quais são alguns dos efeitos colaterais e riscos à saúde em potencial causados por moduladores metabólicos e 
hormonais?

			 Queda nos níveis de glicemia (insulina)

			Perturbação do sistema endócrino (Clomiphene/clomifen)

			Lesão hepática (AICAR)

			Desequilíbrio do colesterol (inibidores da aromatase)

			Distúrbios da função motora e tremores (trimetazidina)

Diuréticos e Agentes Mascaradores
O principal uso médico desses compostos é o tratamento de doenças como hipertensão, 
doença renal e insuficiência cardíaca congestiva. Expansores do plasma sanguíneo (por ex., 
administração intravenosa de albumina, dextrano, hidroxietil-amido e manitol) também são 
proibidos.

Há algumas preparações oftálmicas (para utilização tópica nos olhos) de substâncias desta 
categoria que são permitidas. O uso de diuréticos ou agentes mascaradores em conjunto com 
um inalador agonista beta-2 invalida as dosagens permitidas para os inaladores. Antes de usar, 
os atletas devem verificar TODOS os medicamentos no site UFC.GlobalDRO.com.

Quais são alguns dos efeitos colaterais e riscos à saúde em potencial do abuso de diuréticos?

			Desidratação

			Tontura ou desmaio

			Câimbras musculares e arritmia cardíaca causada por depleção de potássio

			Queda da pressão arterial

			Falta de coordenação e equilíbrio

			 Morte

Substâncias não aprovadas
Esta categoria se refere a substâncias que não são abordadas por qualquer outra seção da 
Lista de Proibições do UFC, sem aprovação de qualquer autoridade de saúde regulamentar 
governamental para uso terapêutico humano (por ex., fármacos em desenvolvimento pré-
clínico ou clínico, fármacos psicoativos descontinuados e substâncias aprovadas apenas para 
uso veterinário).

Alguns exemplos de substâncias não aprovadas proibidas incluem:

			 BPC-157

			 Dinitrofenol (DNP)

			 Adipotide

			 Rycals (ARM036)

			 Sirtuínas (SRT2104)

			 AdipoRon

Observação: esses exemplos foram adicionados com vigência a partir de 1.º de janeiro de 2022.

Quais são alguns dos possíveis efeitos colaterais devido ao uso de substâncias não aprovadas?

As substâncias que não foram submetidas a testes de segurança e eficácia clínica para uso 
em seres humanos não têm um perfil de segurança, e os possíveis efeitos colaterais são 
desconhecidos.

RESUMO DE SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS APENAS EM COMPETIÇÃO
“Em competição” é definido como o período que começa ao meio-dia do dia antes do início 
programado do Cartão de Combate (Fight Card) no qual uma Luta ocorra e termina após a 
conclusão da coleta do espécime ou amostra pós-luta. Se a coleta de uma amostra pós-Luta 
não for iniciada pela USADA dentro de um prazo razoável, que não ultrapassará uma (1) hora 
após a liberação médica de um atleta após a Luta, então o período “em competição” termina 
naquele momento.

Como os tempos de depuração dependem de diversos fatores individuais, a USADA não pode 
aconselhar os atletas sobre quando devem interromper o uso de uma substância para garantir 
que tenha sido completamente “eliminada” do sistema corporal.

Estimulantes
O principal uso médico desses compostos é o tratamento de doenças como transtorno do 
déficit de atenção, asma, narcolepsia e obesidade. O uso de estimulantes além da necessidade 
médica pode não ser seguro e resultar em efeitos colaterais negativos, incluindo um aumento 
do ritmo cardíaco e da pressão sanguínea, que leva a um maior risco de derrame, ataque 
cardíaco e arritmia cardíaca. Além disso, o uso incorreto tem causado tremores involuntários, 
desidratação, insônia, ansiedade, dependência e vício. Embora a maioria dos medicamentos 
que contêm estimulantes seja receitada por um médico, sabemos que alguns medicamentos 
de venda livre contêm compostos proibidos. Por exemplo, pode existir a presença de 
pseudoefedrina, levometanfetamina, propilhexedrina e epinefrina em medicamentos para 
alergia, resfriado e gripe, ou em sprays ou inalantes nasais. Existem outros estimulantes em 
suplementos alimentares, tais como produtos pré-treino em pó e de auxílio alimentar.

Quais são alguns dos efeitos colaterais e riscos à saúde em potencial do uso de estimulantes?

			 Insônia

			Ansiedade

			Perda de peso

			Dependência e vício

			Desidratação

			�Tremores

			Aumento da frequência cardíaca e da 
pressão arterial

			Risco aumentado de AVC, ataque 
cardíaco e arritmia cardíaca
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É possível que medicamentos de venda livre ou suplementos contenham estimulantes?

Sim, estimulantes proibidos como pseudoefedrina, levometanfetamina e propilhexedrina 
e epinefrina podem existir em produtos de venda livre, como medicamentos para alergias, 
resfriados e gripe, bem como sprays ou inalantes nasais. Podem existir outros estimulantes em 
suplementos alimentares, como pós pré-treino e auxiliares de dieta.

Os atletas não devem consumir medicamentos com pseudoefedrina nas 24 horas que 
antecedem o período “em competição”.

Suplementos alimentares de venda livre também podem conter estimulantes proibidos, como 
octopamina, metilexamina e oxilofrina, também conhecido como metilsinefrina. Para obter 
informações adicionais, consulte a seção de suplementos alimentares.

Narcóticos
Quando dosados apropriadamente, narcóticos têm usos medicinais, como alívio ou controle de 
dor forte.

Quais são alguns dos efeitos colaterais e riscos à saúde em potencial do uso de narcóticos?

Embora a sensação de euforia ou estímulo psicológico sejam efeitos comuns do uso de 
narcóticos, o uso impróprio de narcóticos pode causar sérios riscos à saúde. Alguns deles são:

			  Uma falsa sensação de invencibilidade

			 Náusea e vômito

			  Limite mais alto de tolerância à dor e 
falta de percepção de ferimentos

			  Frequência cardíaca reduzida

			 Dependência física e psicológica, 
levando ao vício

			 Depressão respiratória

  			 Morte

O que devo fazer se precisar de analgésicos para um ferimento?

Acesse a página UFC.GlobalDRO.com ou entre em contato com o a Linha de Referência de 
Fármacos da USADA pelo telefone +1 719-785-2000, ou chamada gratuita pelo  
+1 (866) 601-2632, chamada gratuita internacional: +8008-120-8120, ou envie uma mensagem 
para ufcdrugreference@usada.org para saber se a substância é proibida. Dirija-se à seção 
de Autorização de Uso Terapêutico deste Manual para obter mais informações sobre como 
solicitar uma (AUT), se necessário.

Canabinoides
Testes positivos ao carboxi-THC (o ingrediente psicoativo existente na maconha e na cannabis) 
não serão considerados uma infração à Política Antidopagem do UFC, a menos que a USADA 
determine que um atleta usou intencionalmente com o objetivo de melhorar o 
desempenho. Todos os outros “fito”-canabinoides (derivados naturalmente de 
uma planta) não são proibidos. 

Os atletas do UFC precisam observar que todas as Comissões 
Atléticas podem ter regras que proíbem certos níveis de carboxi-THC e 
outros canabinoides e, portanto, é necessário conhecer adequadamente 
as regras da Comissão Atlética responsável pela luta onde 
planejam competir.

Embora o canabidiol (CBD) não seja proibido, o CBD extraído da planta 
cannabis (por exemplo, óleo de CBD) pode conter concentrações 

variadas de THC psicoativo e outros canabinoides naturais, que podem ser proibidos pelas 
Comissões Atléticas. O corpo absorve o THC, que é o ingrediente ativo em canabinoides, e o 
decompõe em metabólitos. Esses metabólitos podem se acumular no corpo e ser excretados 
na urina por um longo período após o uso, dependendo do metabolismo e de outros hábitos do 
usuário. Atletas do UFC devem tomar extremo cuidado ao considerar produtos CBD antes de 
uma luta regulamentada e devem conhecer adequadamente as regras do Comissões Atléticas 
onde planejam competir. 

Quais são alguns dos efeitos colaterais e riscos à saúde em potencial do uso da maconha?

			  Aumento da frequência cardíaca 

			   Memória de curto prazo prejudicada

			  Percepção distorcida do tempo e 
espaço

			   Capacidade reduzida de concentração

		

			   Coordenação e reação mais lentas  
aos reflexos 

			  Instabilidade de humor

			  Pensamento e compreensão da leitura 
prejudicados  

			  Doenças respiratórias

Glucocorticoides
O principal uso médico desses compostos é o tratamento de alergias, asma, quadros 
inflamatórios e doenças da pele, entre outros problemas musculoesqueléticos. 

Os glicocorticoides (normalmente denominados “corticosteroides”) existem frequentemente 
em inaladores de controle da asma, colírios ou gotas para ouvidos, cremes tópicos, injeções 
intramusculares ou intra-articulares, sprays nasais e em fórmulas de comprimidos. 

Todos os glicocorticoides são proibidos “em competição” quando administrados por qualquer 
via injetável (incluindo intravenosa, intramuscular e intra-articular), ou (incluindo mucosa bucal 
[por ex., bucal, gengival, sublingual]), ou retal, exceto os legitimamente receitados por um 
médico licenciado, para uma finalidade justificada clinicamente no padrão de atendimento e 
administradas por um profissional médico licenciado.

Exemplos de glucocorticoides incluem, entre outros:

			  Beclometasona

			  Betametasona

			  Budesonida

			  Ciclesonida

			  Cortisona

			  Deflazacorte

			  Dexametasona

			  Fluocortolona

			  Flunisolida

			  Fluticasona

			  Hidrocortisona

			  Metilprednisolona

			  Mometasona

			  Prednisolona

			  Prednisona

			  Triancinolona acetonida

Outras vias de administração (incluindo inalação e tópica: dental-intracanal, dérmica, 
intranasal, oftalmológica e perianal)

não são proibidas quando utilizadas de acordo com as doses licenciadas e indicações 
terapêuticas do fabricante.

9
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Manipulação de Sangue e Hemocomponentes  
O doping sanguíneo é utilizado para aumentar artificialmente o número de hemácias no corpo 
por meio da transfusão do próprio sangue (transfusão autóloga) ou do sangue de doadores 
que correspondam ao tipo de sangue (homólogo) ou usando eritropoietinas (EPO) para 
estimular a produção de mais hemácias. O resultado final é que a massa de hemoglobinas 
(quantidade de hemácias no sangue) aumenta por um período de tempo e se transforma em 
potencial para maior resistência, carga de trabalho e recuperação.

Quais são os riscos à saúde da dopagem sanguínea?

A adição de mais hemácias no sistema cardiovascular pode tornar o sangue mais viscoso e 
fazer com que o coração trabalhe em demasia. Uma pessoa com sangue já espesso corre um 
risco maior de desidratação. Aumentar artificialmente o número de hemácias aumenta o risco 
de:

			   Estresse no coração e no sistema cardiovascular, provocando aumento do coração 

			  Coagulação do sangue

			  Acidente vascular cerebral (AVC)

			   Resposta adversa do sistema imunológico, incluindo reações alérgicas

Com transfusões, há mais risco de doenças infecciosas, como HIV / AIDS ou hepatite.

Manipulação química e física
Isso inclui, entre outros casos, a substituição e/ou a fraude de amostras e o uso de infusões 
e/ou injeções intravenosas (IV) em excesso de 100 mL por período de 12 horas, exceto 
as legitimamente recebidas durante um tratamento hospitalar, procedimento cirúrgico, 
investigação de diagnóstico clínico e/ou as determinadas como justificadas clinicamente 
e dentro do padrão de atendimento por um médico licenciado e administradas por um 
profissional médico licenciado.

Dopagem genética e celular
A dopagem genética é o uso de células normais ou modificadas geneticamente, a 
transferência de ácidos nucléicos ou de sequências de ácido nucléico, ou o uso de agentes que 
direta ou indiretamente afetam funções que sabidamente influenciam o desempenho através 
da alteração da expressão genética. A maioria das tecnologias de transferência gênica ainda 
está em fase experimental. Os efeitos de longo prazo da alteração de material genético são 
desconhecidos, embora várias mortes tenham ocorrido durante experimentos.

As informações médicas usadas na seção da Lista de Substâncias e Métodos Proibidos foram extraídas  

do kit de ferramentas para médicos esportivos da Agência Mundial Antidopagem (AMA), disponível em 

wada-ama.org e usadas com permissão.

Infusões e/ou injeções intravenosas (IV)
São proibidas todas as infusões e/ou injeções de qualquer substância (incluindo para 
reidratação) superior a 100 mL (~3,4 onças) por período de 12 horas, durante e fora 
de competição, exceto as legitimamente recebidas durante um tratamento hospitalar, 
procedimento cirúrgico, investigação de diagnóstico clínico e/ou as determinadas como 
justificadas clinicamente e dentro do padrão de atendimento por um médico licenciado e 
administradas por um profissional médico licenciado.

Injeções intravenosas de pequeno volume (inferior a 100 mL) não são proibidas desde que 
a substância não seja proibida e/ou o total não exceda 100 mL em um período de 12 horas 
(por exemplo, não é possível receber diversas injeções pequenas que excedam o limite).  Se 
uma substância proibida for administrada de maneira intravenosa ou por injeção, uma AUT é 
necessária, independentemente do volume. 

Infusões IV que não atendam aos critérios acima exigem uma AUT e serão estritamente 
avaliadas de acordo com os critérios da Política de AUT da UFC. Uma descrição detalhada da 
situação clínica e indicação médica específica para a infusão IV deve ser incluída na solicitação 
de AUT, inclusive pelo menos um prontuário médico completo, diagnóstico e exame médico. 
AUTs de emergência serão consideradas em circunstâncias excepcionais. Observe que a saúde 
e o bem-estar do atleta devem ser sempre a prioridade em circunstâncias de emergência.

Os atletas devem obter prontuários médicos sobre o motivo da IV e sua administração junto 
ao médico responsável pelo tratamento, e enviar imediatamente esses registros à USADA pelo 
e-mail IVrecords@usada.org.

11
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Medicamentos regenerativos: Tratamentos com células-tronco e PRP  

Tratamentos com células-tronco são permitidos no esporte?

Depende. Alguns tratamentos são permitidos, enquanto outros não são. Células-tronco 
que não foram modificadas, que não contêm fatores de crescimento ou outras substâncias 
proibidas adicionadas após a colheita e que apenas fazem com que a área afetada volte a 
funcionar normalmente, sem melhorá-la, geralmente são permitidas. Entretanto, devido 
aos diversos fatores que determinam se a terapia com células-tronco é permitida, 
aconselhamos qualquer atleta do UFC que esteja considerando tratamento solicite 
aprovação prévia da USADA. 

O que os atletas precisam fazer para cumprir as regras antidoping se alguém estiver planejando fazer 
tratamentos com células-tronco? 

Para determinar se a terapia com células-tronco é permitida ou não, os atletas do UFC devem 
enviar uma “Declaração de Uso” antes de iniciar o tratamento, para que a USADA possa 
ajudar a avaliar tais produtos. Na ausência dessa Declaração de Uso, o uso desses produtos ou 
procedimentos é por conta e risco do próprio atleta, que poderá incorrer em uma infração da 
política antidopagem e sofrer efeitos de saúde. 

A declaração deve incluir os detalhes a seguir e ser enviada para IVrecords@USADA.org antes 
do início do tratamento. 

			   Nome completo do atleta:

			   Data de nascimento do atleta:

			   E-mail de contato:

			   Telefone de contato:

			   Detalhes da lesão:

			   Data da lesão:

			   Outras opções de tratamento tentadas:

			   Outras opções de tratamento consideradas:

			   Resultado desejado do tratamento:

			   Data estimada do tratamento:

			   Clínica/instalação, incluindo nome e endereço:

			   Médico que realizará o procedimento:

			   Via de administração/locais das injeções:

			   Volume das injeções:

			   Produto/nome das marcas:

			   Lista de componentes do produto ou site (se conhecido):

			   Status da FDA (se conhecido):

ESCLARECIMENTO SOBRE SUBSTÂNCIAS
O PRP, ou plasma rico em plaquetas, é permitido no esporte? 

PRP não é proibido, embora fatores de crescimento individuais ainda sejam proibidos quando 
administrados separadamente como substâncias purificadas. O resultado exclusivo do PRP 
deve ser voltar ao nível ou função antes da lesão, ou a uma condição de saúde normal. O PRP 
é proibido se oferecer efeitos de melhoria do desempenho ou se o PRP foi alterado de forma 
que possa gerar benefícios de melhoria do desempenho. 

Em caso de dúvidas sobre tratamentos com células-tronco ou PRP, entre em contato com a 
Linha de Referência de Fármacos da USADA pelo telefone +1 719-785-2000, chamada gratuita 
pelo +1 (866) 601-2632, chamada gratuita internacional: +8008-120-8120 ou pelo e-mail 
ufcdrugreference@usada.org.

Doação de sangue e plasma
A doação de plasma ou a filtragem do sangue é proibida para o doador, porque as hemácias 
do doador e outros componentes sanguíneos são reintroduzidos no sistema circulatório após 
separação do plasma. Entretanto, a doação de sangue não é permitida, se nenhum sangue for 
devolvido ao doador. Os atletas devem consultar a USADA antes de realizar qualquer doação 
de plasma.

Estudos clínicos
Antes de participar de um ensaio clínico, os atletas devem ligar ou enviar um e-mail para a 
Linha de Referência de Fármacos da USADA (USADA Drug Reference Line) para determinar se 
é necessária uma Autorização para Uso Terapêutico (TUE). Um fármaco em desenvolvimento 
e objeto de ensaios clínicos pode ser considerado proibido se ele se enquadrar em uma das 
categorias de substâncias proibidas na Lista de Proibições da WADA, ou se tiver o potencial de 
melhorar o desempenho esportivo. 

Entre em contato com a Linha de Referência de Fármacos da USADA pelo telefone  
+1 719-785-2000, chamada gratuita pelo (866) 601-2632, chamada gratuita internacional pelo 
+8008-120-8120, ou envie um e-mail para ufcdrugreference@usada.org.

mailto:IVrecords%40USADA.org?subject=
mailto:ufcdrugreference%40usada.org?subject=
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TABELA DE MÉTODOS E FÁRMACOS QUE MELHORAM O DESEMPENHO

PEDS
Agentes  
anabolizantes

Hormônios e  
substâncias  
relacionadas 

Agonistas de 
beta-2

Diuréticos e agentes  
mascaradores Estimulantes

Narcóticos  
(substâncias de 
abuso) Outro

Aumento da trans-
ferência  
de oxigênio

Manipulação  
química e física

Dopagem genéticas 
e celular

Exemplos
Confira a Lista 
de Substâncias 
e Métodos 
Proibidos do 
UFC para obter 
a lista completa 
de substâncias 
proibidas.

•  Testosterona 
•  Nandrolona 
•   Estanozolol
•   Androstenediona 

(Andro)
•   Tetra-hidrogestrinona 

(THG)
•   Desidroepiandrosterona 

(DHEA)
•   Oxandrolona
•   Moduladores seletivos  

dos receptores de  
andrógeno (SARMs)  
(por ex., ostarina,  
LGD-4033, andarina)

•   Clenbuterol
•   Tibolona
• Boldenona
• Drostanolon

•  Meldônio
•   hGH (hormônio do  

crescimento humano)
•  EPO (eritropoetina)
•  IGF-1 (fator de 

crescimento semelhante 
à insulina tipo 1)

•  Peptídeos liberadores 
do hormônio de 
crescimento (GHRPs)

•  HCG (gonadotropina 
coriônica humana 
apenas para homens)

•  Timosina-ß4 e derivados 
(TB-500)

•  Insulina e miméticos da 
insulina

• Salbutamol
• Terbutalina
• Fenoterol
• Bambuterol
• Formoterol
• Vilanterol
• Indacaterol
• Salmeterol
•  Higenamina  

(proibida apenas 
durante  
competição)

• Acetazolamida
• Furosemida
• Hidroclorotiazida
• Probenecid
•  Espironolactona e 

canrenona
•  Qualquer diurético com 

o termo “tiazida”

• Anfetaminas 
• Lisdexamfetamina 
• Pseudoefedrina
• Efedrina
• Epinefrina
•  Fenetilamina e seus 

derivados
• Modafinil
• Metilfenidato 
Alguns estimulantes 
são considerados 
substâncias de abuso de 
acordo com o Programa 
do UFC, como: Cocaína, 
MDMA (ecstasy) e 
metanfetamina, e outros. 

• Morfina
• Heroína
• Fentanil e derivados 
• Oxicodona 
• Metadona

Agentes  
antiestrogênicos: 
• Tamoxifeno
•   Qualquer modulador  

de receptor seletivo  
de estrogênio (SERMs) ou 
inibitor de aromatase (por 
ex., Clomiphene/clomifen, 
Anastrozol) 

Glucocorticoides: 
• Betametazona
• Prednisolona
• Cortisona 
• Prednisona
Canabinoides são 
substâncias de abuso de 
acordo com o Programa do 
UFC, inclusive
• Maconha
• Canabinoides sintéticos

•  Dopagem sanguínea  
[usada para aumentar  
o número de hemácias  
no corpo através da 
transfusão do próprio 
sangue da pessoa 
(transfusão autóloga)  
ou do sangue de  
doadores com o 
mesmo tipo de sangue 
(homóloga)]

•  Plasmaferese
•  Aumentar artificialmente 

a absorção, transporte ou 
entrega de oxigênio.

•  Fraudar, diluir a urina, 
substituir amostras de 
urina, usar métodos e 
substâncias para alterar a 
integridade e validade das 
amostras de urina.

•   Injeções e/ou infusões 
intravenosas superiores 
a um total de 100 mL por 
um período de 12 horas 
são proibidas, salvo em 
circunstâncias muito 
específicas (consulte a 
página 10)

•  Dopagem genética é  
o uso não terapêutico de  
células, genes ou elementos 
genéticos para modificar  
a expressão genética, tendo  
assim a capacidade de 
aumentar o  
desempenho atlético

Justificativa 
de doping

•  Formação de massa  
e força muscular

•   Recuperação
•   Redução da dor nas 

articulações

•  Formar massa e força  
quando combinado com 
esteroides

•   Aumentar a capacidade 
do sangue de transportar 
oxigênio (hGH/EPO)

•  Resistência, melhor  
metabolismo do  
açúcar (hGH/Insulina)

•  Compensar a redução  
do tamanho dos 
testículos (hCG)

•   Maior  
capacidade 
respiratória

•  Perda rápida de  
peso

•  Reduzir a  
concentração  
de PEDs na urina para 
minimizar a  
detecção

•  Limitar a excreção  
de agentes  
anabolizantes

• Estado de alerta
• Conscientização
• Desejo de vencer
• Reduz a fadiga
•  Manter a  

agressividade
•  Função mais rápida 

do coração, pulmões e 
cérebro

•  Limita a fome

•  Relaxar e tolerar  
a pressão da  
competição

•  Estabilidade dos  
atletas

Agentes  
antiestrogênicos:  
•   Regulação dos  

níveis de estrogênio e 
aumento nos níveis de 
testosterona

Canabinoides:  
•  Reduzir a dor
•  Maior sensação  

de bem-estar
•  Euforia
Glucocorticoides:
•  Euforia
•  Reduz o cansaço

•   Hematócrito  
(porcentagem de  
hemácias no sangue)  
é aumentado por  
um período de tempo e  
o sangue consegue 
transportar mais  
oxigênio para os  
tecidos e músculos que 
estão trabalhando. 

•   Ocultar o uso de  
substâncias proibidas

•   Reduzir as chances de 
substâncias proibidas  
serem detectadas,  
diluindo ou  
manipulando  
a amostra  
intencionalmente.

•  Desenvolvimento  
muscular 

•  Estimula os hormônios 
endógenos

Usos  
médicos 
legítimos

•  Ganho de peso em 
quadros de emaciação 
(AIDS, câncer)

•  Função reduzida das 
gônadas em homens

•  Puberdade retardada  
em homens

•  Osteoporose
•  Angioedema hereditário

•  Insuficiência  
renal EPO

•  Anemia
•  Problemas de  

crescimento – hGH
•  Nanismo
•  Diabetes – insulina
•  Deficiência de  

testosterona – hCG
•  Produzido  

naturalmente  
durante a gravidez

•  Tratamento  
da asma e  
outros problemas 
respiratórios

•   Tratar de doença renal e 
insuficiência  
cardíaca  
congestiva

•    Reduzir o excesso  
de líquido do  
corpo

•   Manejo da  
pressão arterial elevada

•  Tratar quadros  
como distúrbios de 
déficit de atenção 
(ADD/ADHD), asma, 
narcolepsia  
e obesidade 

•  Suprimir a fome

•  Aliviar dores intensas, 
inclusive em pacientes 
com câncer terminal, 
ou após cirurgias ou 
ferimentos

•   Ajudar as pessoas  
a relaxar pelo fato  
de reduzir a atividade  
no cérebro e no  
sistema nervoso

•  Induz o sono

Agentes  
antiestrogênicos:
•   Regulação dos níveis  

de estrogênio
Canabinoides:
•   Reduz o estresse
Glucocorticoides:
•  Tratamento de  

alergias
•  Inflamações
•  Asma

•  Transfusão  
de sangue

•  Indicações médicas  
legítimas para injeções  
e/ou infusões IV estão bem 
documentadas e estão 
associadas comumente  
com emergências médicas  
ou com o tratamento de 
pacientes internados

•  Tratamento de  
doenças genéticas

Riscos •  Fúria
•  Disfunção hepática 

e renal
•  Câncer
•   Distúrbios da 

coagulação
•  Baixa estatura
Mulheres: 
•  Masculinização
•  Ciclos menstruais  

anormais
•  Tamanho reduzido  

das mamas
Homens:
•  Impotência
•  Redução de  

espermas
•  Encolhimento testicular
•  Aumento do tamanho  

das mamas e da  
glândula próstata

•  Hipertensão (ESAs/hGH)
•  Câncer do sangue/

leucemia (ESAs/hGH)
•  Anemia (ESAs)
•  AVC (ESAs)
•  Ataques cardíacos
•  Embolia pulmonar (ESAs)
•  Feminização em homens 

(hCG)
•  Problemas de tireoide  

(hGH)
•  Diabetes (insulina)

•  Hipertensão
•  Arritmia cardíaca 

e pressão arterial 
elevada

•  Náusea
•  Dores de cabeça  

e tontura  
(constrição dos 
vasos sanguíneos 
no cérebro)

•  Câimbras 
musculares 
(constrição dos 
vasos sanguíneos 
nos músculos)

•  Desidratação grave
•  Perda de peso excessiva
•  Câimbras  

musculares
•  Depleção do  

volume de sangue
•  Queda da pressão 

arterial
•  Desequilíbrio eletrolítico
•  Depleção de  

potássio
•  Arritmia cardíaca
•  Morte

•  Ansiedade
•  Insônia
•  Aumento da  

agressividade
•  Vício
•  Desidratação
•  Tremores
•  Convulsões
•  Pressão arterial elevada
•  Morte súbita
•  Risco aumentado 

de AVC
•  Ataque cardíaco e 

arritmia cardíaca

•  Alucinações
•  Fadiga
•   Acelera/desacelera a 

frequência cardíaca, 
Prejudica as funções 
mentais

•  Pressão arterial  
inferior ao normal 
(hipotensão)

•  Uma falsa  
sensação de  
invencibilidade e  
incapacidade de  
reconhecer ferimentos

•  Vício
• Superdosagem

Agentes  
antiestrogênicos:
•  Desequilíbrio hormonal
•  Sintomas de menopausa 

(ou seja, fogachos, 
suores, insônia)

Canabinoides:
•  Coordenação deficiente
•  Problemas mentais e 

respiratórios
• Enfraquecimento
Glucocorticoides: 
•  Fragilização dos  

tendões e músculos
•  Fadiga crônica
•  Hipertensão
• Imunossupressão

•   Adicionar mais hemácias  
no sistema cardiovascular 
pode fazer com que haja 
sobrecarga do coração  
durante o exercício,  
aumentar o esforço  
do coração e causar 
coagulação do sangue e 
AVC. Com as transfusões, 
ocorre um risco adicional  
de doenças infecciosas 
como HIV/AIDS ou  
hepatite, ou respostas 
autoimunes alarmantes. 

•  Algumas das complicações 
de injeções e/ou infusões  
IV são: infiltração nos 
tecidos adjacentes, 
hematoma, embolia  
gasosa, inflamação  
da veia, administração  
de medicamento 
extravascular, injeção 
acidental intra-arterial  
ou infecção póstratamento.

•  Depende dos genes  
manipulados (sintomas  
semelhantes aos da gripe,  
risco aumentado de AVC  
e ataque cardíaco, risco  
de desenvolvimento  
de tumores e eventos  
adversos que podem causar 
morte).

Agência Antidopagem dos EUA
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Pode haver ocasiões durante a carreira de um atleta em que exista 
uma necessidade médica legítima de usar uma substância ou 
método proibido. Caso isso ocorra,  
o atleta deve solicitar uma Autorização de Uso 
Terapêutico (AUT) antes de iniciar o uso do 
medicamento ou método. Todas as autorizações 
de uso terapêutico são avaliadas em relação à 
política de Autorização de Uso Terapêutico do UFC.

Os atletas do UFC podem solicitar à USADA uma Autorização de Uso Terapêutico para 
qualquer substância ou método proibido a qualquer momento; entretanto, tais solicitações 
devem ser feitas e recebidas pela USADA de acordo com o cronograma a seguir:

			   Pelo menos 21 dias antes do uso pretendido do medicamento proibido pelo atleta, ou 
assim que for possível quando o atleta já tiver uma luta agendada. 

***Uma receita médica ou uma única nota/carta médica não é suficiente para obter uma TUE. 
Sempre consulte o UFC Global DRO para verificar o status de qualquer medicamento antes de 
aceitar ou obter uma receita.

Solicitações de TUEs serão concedidas apenas se o Uso Terapêutico da substância ou método 
proibido atender aos seguintes critérios:

			   A substância ou método proibido em questão é receitado para tratar uma condição 
médica diagnosticada, apoiada por evidências clínicas relevantes.

			   O uso terapêutico da substância ou método proibido não produzirá, na estimativa das 
probabilidades, qualquer melhoria adicional do desempenho além do que poderia ser 
previsto por um retorno ao estado normal de saúde do atleta após o tratamento da 
condição médica.

			   A substância ou método proibido é um tratamento indicado para a condição médica, 
e não há alternativa terapêutica prática permitida que seja razoavelmente acessível a 
esse atleta.

			   A necessidade do uso da substância ou método proibido não é uma consequência, 
total ou parcial, do uso prévio (sem uma TUE) de uma substância ou método que era 
proibido no momento de tal uso.

Os atletas são advertidos de que o uso de uma substância ou método proibido sem aprovação 
prévia de TUE fica a risco do atleta e que a única maneira de garantir que tal uso não resultará 
em uma Infração da Política Antidoping é obter uma TUE antes do uso de qualquer substância 
ou método desse tipo.

TUE retroativa/de emergência
Se o tratamento de emergência ou urgente de uma condição médica grave de um atleta exigir 
o uso de uma substância ou método proibido, o atleta deve enviar uma solicitação de TUE à 
USADA com documentação médica completa do tratamento de emergência ou urgente o mais 
rápido possível após o início do tratamento. Nestes casos, o Comitê de TUE tomará a decisão 
sobre a solicitação da TUE, após a realização do tratamento.

Para obter mais informações sobre TUEs, entre em contato com a Linha de Referência de 
Fármacos da USADA pelo telefone +1-719-785-2000, chamada gratuita pelo  
(866) 601-2632, chamada gratuita internacional pelo +8008-120-8120, ou envie um e-mail para 
ufcdrugreference@usada.org.

A USADA deve receber o pedido de AUT junto com o prontuário médico completo associado a 
um diagnóstico específico para que um Comitê de AUT independente possa chegar ao mesmo 
diagnóstico e plano de tratamento do médico do atleta. O motivo mais comum para atraso 
ou negação da Autorização de Uso Terapêutico é a falta de documentação médica ou de um 
diagnóstico claro. Novamente, apenas uma receita de um médico não é suficiente para obter 
uma AUT.

Acesse a página UFC.USADA.org/tue/apply para obter mais informações sobre o processo de 
pedido de Autorização de Uso Terapêutico (AUT).

Coordenação com Comissões Atléticas
O UFC ou a USADA procurará coordenar solicitações de Autorização de Uso Terapêutico com 
as respectivas comissões atléticas. Entretanto, os atletas do UFC devem se lembrar que, como 
o UFC e a USADA não controlam as decisões das comissões atléticas de reconhecer uma 
Autorização de Uso Terapêutico do UFC,  ou de con-cederem suas próprias autorizações de 
uso terapêutico, os atletas do UFC não devem usar nenhuma substância ou método proibido 
por nenhuma comissão atlética, a menos que tenham certeza de que existe uma Autorização 
de Uso Terapêutico. Além disso, todo atleta que obtiver uma Autorização de Uso Terapêutico 
junto a uma comissão atlética ou outra organização antidopagem ainda assim precisará 
solicitar uma Autorização de Uso Terapêutico da USADA. Uma condição imposta pela USADA 
para considerar solicitações de Autorização de Uso Terapêutico é que o atleta reconheça e 
concorde que o seu pedido e outras informações apresentadas ou consideradas em conexão 
com tal solicitação, inclusive decisões tomadas pelo Comitê AUT da USADA, possam ser 
compartilhados com outras comissões atléticas pertinentes.

COMO SOLICITAR UMA TUE:

1.  Acesse o site UFC.USADA.org/tue/apply e preencha o formulário de solicitação de TUE.  

2.  Peça ao médico/fornecedor do tratamento que preencha a respectiva parte do 
formulário de solicitação de TUE.

3.  Envie documentação médica para apoiar o uso da substância ou método proibido 
(um histórico médico completo e abrangente do diagnóstico, sintomas, estratégias de 
gerenciamento, resultados laboratoriais e uma declaração evidente do médico de porque 
o uso de alternativas não proibidas não é eficaz para o gerenciamento dos sintomas). 

4.  Envie o formulário de Autorização de Uso Terapêutico preenchido e a documentação 
médica para a USADA para o e-mail tue@USADA.org ou pelo fax +1 719-785-2029.

5.  A USADA entrará em contato com o atleta no prazo de três (3) dias úteis após o 
recebimento de uma solicitação de TUE. Pode demorar até 21 dias para que uma 
decisão seja tomada após a conclusão da determinação da solicitação da TUE. Todas as 
solicitações de TUE são analisadas de acordo com a Política de TUE do UFC. 

5.  Se uma TUE for aprovada, o atleta receberá um certificado indicando a aprovação da 
substância e/ou método proibido por um prazo específico. 

AUTORIZAÇÕES DE USO TERAPÊUTICO 

http://UFC.USADA.org/tue/apply
mailto:tue%40USADA.org?subject=
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Nenhuma organização, inclusive a USADA, pode garantir o conteúdo ou a segurança de 
qualquer suplemento alimentar. Desta forma, os atletas sempre assumem riscos de ter um 
resultado positivo nos testes de substâncias proibidas ao usar suplementos. Como sempre, 
os atletas são estritamente responsáveis pelas substâncias que consomem, inclusive as 
consumidas através de suplementos alimentares. Produtos comercializados como suplementos 
alimentares são regulados de modo diferente de medicamentos. É muito importante que os 
atletas que estejam considerando usar suplementos estejam cientes dos riscos potenciais, 
entre os quais:

 1.  Um resultado positivo no teste antidoping que pode resultar em uma sanção/período 
de inelegibilidade

 2.  Problemas de saúde negativos e potencialmente perigosos

Os atletas também precisam saber que os fabricantes podem identificar incorretamente 
substâncias proibidas nos rótulos, ou podem simplesmente não informar as substâncias 
proibidas no rótulo. Como suplementos alimentares  são regulamentados após a 
comercialização, a Food and Drug Administration (FDA, Administração de Alimentos e 
Medicamentos dos EUA) não analisa a segurança, eficácia ou conteúdo dos suplementos antes 
de serem vendidos aos consumidores. Além disso, as empresas de suplementos podem alterar 
formulações ou fabricantes, portanto, mesmo que um lote anterior não tenha causado um 
resultado positivo, isso não garante que um novo lote ou número de lote permaneça seguro 
para uso.

Seja um consumidor informado
			Os atletas devem sempre investigar a origem do produto. Jamais use um produto 

a menos que tenha verificado os ingredientes na Lista de Proibições do UFC e 
investigado completamente o fabricante e a origem dos ingredientes.  Se tiver dúvidas, 
sempre entre em contato com a USADA antes de usar o produto.   

			Jamais use um comprimido, cápsula, pó, bebida, injetável ou outro produto que tenha 
sido removido da embalagem por outra pessoa além do atleta. 

			Tome muito cuidado ao considerar substâncias de lojas de suplementos, lojas de 
vitaminas e farmácias online.  

			 É arriscado usar produtos de um vendedor que também vende produtos contendo 
substâncias proibidas, venda produtos para halterofilistas ou faça reivindicações 
incríveis sobre os benefícios de melhoria de desempenho do produto.

			Não consuma qualquer produto anunciado como apenas para fins de pesquisa ou que 
não sirva para consumo humano.

Supplement Connect
O Supplement Connect, o recurso de informação e conscientização sobre segurança de 
suplementos alimentares da USADA, serve para que atletas e pessoas de apoio possam 
encontrar informações sobre os diversos riscos associados aos suplementos, assim como 
uma lista crescente de suplementos que foram determinados como sendo de alto risco. O 
Supplement Connect também fornece informações sobre a certificação de suplementos de 
terceiros, que a USADA recomenda para ajudar cada atleta a reduzir os riscos, se optar por 
consumir suplementos apesar dos riscos conhecidos.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AE DOPAGEM

Todo atleta que compete no UFC poderá estar sujeito à coleta de urina, sangue e coleta de 
outras matrizes de teste, como amostra de sangue seco e fluido oral, tanto dentro como fora 
de competições. Os atletas também poderão estar sujeitos a testes adicionais realizados por 
Comissões Atléticas ou outras Organizações Antidopagem independentes não governadas 
pela Política Antidopagem do UFC.  

O Programa Antidopagem do UFC utiliza tanto testes em competições (Luta) quanto testes 
feitos fora de competições sem aviso prévio, para proteger os direitos dos atletas que jogam 
limpo e maximizar a imprevisibilidade e o efeito dissuasivo dos testes. 

“Em competição” é definido como o período que começa ao meio-dia do dia antes do início 
programado do Cartão de Combate no qual uma Luta ocorra e termina após a conclusão da 
coleta do espécime ou amostra pós-luta. Se a coleta de uma amostra pós-Luta não for iniciada 
pela USADA dentro de um prazo razoável, que não ultrapassará uma (1) hora após a liberação 
médica de um atleta após a Luta, então o período Em competição termina naquele momento.

Os atletas estão sujeitos a testes de urina e de sangue 365 dias por ano e os testes podem 
ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar. O processo de coleta foi projetado para ser 
seguro, confortável e o mais coerente possível para os atletas.

As informações abaixo identificam os direitos e responsabilidades dos atletas, os processos 
exclusivos de cada tipo de teste e os procedimentos que os atletas podem ter que seguir ao 
fornecer uma amostra. As etapas para a coleta e processamento de amostras de sangue e 
urina são semelhantes em testes durante e fora de competições.   

A USADA sempre recomendou que, se um atleta optar por consumir suplementos, deve 
comprar apenas os certificados por um programa de terceiros que testa substâncias 
proibidas no esporte.  

A única maneira de ficar 100% seguro é não usar suplementos. Para os atletas que 
optarem por usar suplementos, é importante usar apenas suplementos de fornecedores de 
suplementos certificados identificados na Lista de Proibições do UFC. Os atletas não receberão 
uma transgressão da política antidopagem se puderem provar, com evidências adequadas e 
convincentes, que o teste positivo foi devido ao uso de um suplemento certificado identificado 
na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos do UFC. Cada atleta deve guardar uma dose dos 

respectivos produtos de cada recipiente (certificado  
e não certificado) até obter um resultado negativo após  
utilizar aquele recipiente específico.

Os atletas devem garantir que os produtos tenham um dos 
logotipos dos fornecedores de suplementos certificados.

Para obter informações adicionais ou ver a lista de Suplementos 
certificados, acesse UFC.USADA.org/supplements. 

SUPLEMENTOS CERTIFICADOS
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DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO ATLETA
Os atletas têm diversos direitos e responsabilidades durante o controle dedopagem. 

Ao ser selecionado para testes, um atletas tem os seguintes DIREITOS: 

		  A presença de um representante durante todo o processo de controle de dopagem

		  A presença de um intérprete, se disponível

 		  Completar uma sessão de treino ou outras atividades enquanto o DCO ou 
acompanhante que faz a notificação observa o atleta (fora de competições)

		  RTodos os procedimentos dos testes precisam ser explicados, inclusive como 
funciona o equipamento de coleta de amostras

		  Pedir para ver as credenciais do DCO

		  Escolher entre as opções de recipientes e kits de coleta de amostras

		  Receber uma cópia do registro preenchido para documentar o processo de 
controle de doping

		  Oferecer feedback sobre o processo de controle de doping 

		  Solicitar um relatório de atraso ao posto de controle de doping por motivos 
válidos, se aprovado e acordado pela USADA (em competição)

		  Pedir modificações se o atleta for portador de uma deficiência

20 21

Durante um teste, o atleta tem as seguintes RESPONSABILIDADES: 

		  Cumprir o procedimento de coleta de amostras e as instruções do DCO**

		  Apresentar-se imediatamente à área de controle de dopagem, a menos que haja 
motivos aprovados para o atraso (teste em competições)

		  Apresentar uma identificação com foto emitida pelo governo ou outra forma de 
identificação aprovada pela USADA no momento da notificação

		  Permanecer sob observação direta do DCO ou do acompanhante que faz a 
notificação desde o momento da notificação até a conclusão da sessão de coleta 
das amostras

		  Manter o recipiente de coleta em sua posse e sob a vista do DCO o tempo todo

		  Controlar a amostra até que esteja lacrada nos frascos de coleta de amostras (o 
DCO pode ajudar o atleta mediante solicitação ou em circunstâncias especiais)

 	  Verificar se o número do código da amostra está documentado corretamente na 
documentação da coleta da amostra

		  Garantir que toda a documentação da coleta das amostras esteja exata, completa 
e assinada

		  Saber que o consumo de qualquer produto durante o controle de doping fica por 
conta e risco do atleta

**OBSERVAÇÃO:  Conforme definido no Artigo 2.3 da Política Antidopagem do UFC: “Não comparecer 

intencionalmente para a coleta da amostra, ou sem uma justificativa irrefutável, 

recusar ou não comparecer, de maneira intencional ou negligente, à realização 

de uma coleta de amostra após notificação conforme autorizado na Política 

Antidopagem do UFC, resultará em uma Infração da Política Antidopagem.” 

 

Além disso, a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do controle de 

dopagem, conforme definido no Artigo 2.5 da Política Antidopagem do UFC e 

descrito deste manual, também resultará em uma Infração da Política Antidopagem. 

Documentação de coleta de amostra
Os oficiais de controle de doping (Doping Control Officers, DCOs) documentarão o processo 
de controle de doping e os atletas receberão uma cópia dessa documentação em formato 
impresso ou eletrônico. 
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O atleta dividirá a amostra entre os frascos de amostra B e amostra 
A, conforme instruído, e os lacrará. O DCO não manuseará qualquer 
equipamento durante o procedimento, a menos que o atleta solicite 
ou se o atleta fornecer uma amostra parcial. Nesse caso o DCO 
controlará a amostra parcial lacrada. O atleta deverá vigiar sua amostra 
diretamente, mantendo-a em seu poder até que seja vedada.

Uma vez vedada a amostra em frascos com proteção contra 
adulteração, o atleta terá que colocar os frascos das amostras  
A e B dentro de sacos plásticos próprios para transporte e vedá-los num 
recipiente de proteção.     

 

O DCO verificará a gravidade específica (concentração) usando o 
restante da amostra. Outras amostras poderão ser pedidas se a 
amostra não estiver dentro da faixa requisitada.  

Quando instruído pelo DCO, o atleta tem a obrigação de declarar 
qualquer substância ou medicamento que possa ter consumido no 
registro do oficial de controle de doping (Doping Control Official Record, 
DCOR), juntamente com detalhes de qualquer Autorização para Uso 
Terapêutico (TUE) registrada.

 

O atleta deve verificar cuidadosamente a documentação preenchida 
pelo DCO para garantir que as informações estejam corretas. Por 
último, o atleta pode incluir qualquer comentário sobre o processo de 
controle de doping nos formulários fornecidos. 

Um atleta receberá uma cópia da documentação preenchida durante o 
processo de controle de doping. 

As amostras e uma cópia da documentação são enviadas para o 
laboratório e para a sede da USADA. Observe que o nome do atleta não 
é incluído na documentação que vai para o laboratório. O laboratório 
relata todos os resultados com base em números de código de amostra 
exclusivos, para garantir a proteção do anonimato do atleta.  Além 
disso, a USADA pode testar ou analisar novamente qualquer amostra 
de acordo com as regras aplicáveis e, portanto, podemos reter todos os 
dados ou amostras associadas para consulta futura.

O atleta selecionado para o teste será notificado por um Agente de 
Controle de Dopagem (DCO, Doping Control Officer) ou acompanhante. 
O DCO pedirá ao atleta que apresente um documento de identificação 
com foto.

Após a notificação, o atleta deverá permanecer sob observação direta 
do acompanhante. Os atletas devem se apresentar na estação de 
controle de dopagem (durante competição), ou a um local apropriado 
(fora de competição) imediatamente, a menos que um motivo válido 
seja discutido com, e permitido, por um DCO ou acompanhante.

O atleta terá que escolher um recipiente vedado para coleta de 
amostra, entre vários recipientes. O atleta deverá examinar e 
inspecionar o recipiente de coleta para assegurar-se de que não tenha 
sido adulterado, e enxaguar as mãos apenas com água antes de abrir o 
recipiente.

O atleta deverá fornecer uma amostra de, no mínimo, urina de  
90 ml sob observação direta de um DCO ou de um acompanhante 
testemunha do mesmo sexo. 

Será oferecida ao atleta a opção de um equipamento vedado de coleta 
de amostras (que inclui frascos da amostra A e da amostra B). O atleta 
deverá examinar e inspecionar o equipamento detalhadamente antes 
da utilização.

PROCESSO DE CONTROLE DE DOPING 
Embora os testes de drogas não sejam a parte mais fascinante da carreira de um atleta, 
eles são fundamentais na luta global por um esporte limpo. Ao participar no Programa 
Antidopagem da UFC, os atletas fazem a sua parte para ajudar a proteger seu esporte 
e a integridade da competição. As informações a seguir fornecem uma visão geral do 
processo de coleta de amostras.  

Processo de controle de doping–Urina
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Processo de controle de doping–Sangue
O processo de coleta de sangue é semelhante ao processo de coleta de urina descrito 
anteriormente, e é normal ocorrer a coleta da amostra de urina e de sangue durante uma 
sessão de coleta de amostra. Aqui estão algumas diferenças e processos que devem ocorrer:

	 	 	 Um flebotomista ou profissional certificado e/ou licenciado, 
denominado agente de coleta de sangue (blood collection officer, 
BCO), coletará o sangue. 

	 	 	 Para controlar alterações no volume de plasma sanguíneo, será 
solicitado que o atleta permaneça sentado por até 20 minutos 
antes da coleta da amostra de sangue. Se um atleta tiver treinado 
nas últimas 2 horas antes da notificação, o atleta precisará 
cumprir um tempo de espera de 2 horas, incluindo a espera 
sentado antes da coleta de sangue.

	 	 	 O BCO e/ou DCO selecionará uma área, normalmente no braço 
não dominante, para coletar o sangue. É pouco provável que a 
quantidade coletada de sangue, que é inferior a duas colheres de 
sopa, afete o desempenho.

	 	 	 O DCO fará perguntas complementares ao atleta que indicarão 
detalhes específicos importantes para a interpretação dos 
resultados do sangue coletado, como, por exemplo, uma recente 
exposição à altitude. É importante fornecer todos os detalhes 
possíveis.

TESTES EM COMPETIÇÕES E TESTES FORA DE COMPETIÇÕES 
			 Em um teste fora de competição, um  DCO ou acompanhante poderá notificar o 

atleta, a qualquer momento e em qualquer lugar, inclusive respectiva casa, área/
estabelecimento de treino, trabalho, escola, etc.

			Qualquer teste pode ser realizado pela USADA ou outra agência de coleta que esteja 
coletando amostras em nome da USADA.

			Qs procedimentos para fornecer e processar a amostra são os mesmos em uma sessão 
de teste dentro de competição e fora de competição. 

			Durante um teste em competição, o atleta deve se apresentar ao controle de dopagem 
assim que possível, a menos que um motivo válido seja discutido e autorizado pelo 
DCO ou acompanhante. 

			Assim que o atleta tenha sido notificado do teste, poderá retomar suas atividades até 
que esteja pronto para fornecer uma amostra, desde que seja diretamente observado 
pelo DCO ou acompanhante até então.

PASSAPORTE BIOLÓGICO DO ATLETA (ATHLETE BIOLOGICAL PASSPORT, ABP)
O passaporte biológico do atleta monitora os marcadores biológicos selecionados em amostras 
de urina e sangue ao longo do tempo que podem revelar indiretamente os efeitos do doping 
no corpo. O ABP controla os dados individuais do atleta e utiliza um modelo matemático para 
monitorar e analisar padrões e variações que podem indicar o uso de fármacos ou métodos 
que melhoram o desempenho esportivo. Os passaportes que são sinalizados pelo modelo 
como atípicos são investigados em mais detalhes por especialistas internos e externos para 
estabelecer se o perfil pode ser explicado pela fisiologia normal, por uma possível condição 

PASSO A PASSO DA COLETA DE SANGUE TIPO DBS

1

2

3

Uma parte externa do antebraço precisa estar 
acessível para uma coleta de sangue tipo DBS 
(mancha de sangue seco em papel). Aquecer a pele 
esfregando o braço pode incentivar o fluxo de sangue 
e ajudar na coleta. Ao contrário das coletas de sangue 
intravenoso, o atleta não precisa ficar sentado por 20 
minutos antes desse tipo de coleta de sangue.

A pele será limpa com 
um cotonete com álcool 
e secará ao ar.

O dispositivo Tasso M20 será aplicado na pele 
limpa e o DCO (oficial de controle de doping) 
apertará o botão vermelho para iniciar a 
coleta. O dispositivo dará uma pequena 
picada, com uma sensação parecida com o 
estalar de um elástico contra a pele, o que 
significa que o dispositivo Tasso M20 está 
funcionando corretamente.

4

5

A coleta estará concluída assim que todos os quatro pontos ficarem vermelhos. O dispositivo será removido e um 
pequeno curativo será aplicado no braço.

O dispositivo Tasso M20 será descarregado e rotulado com uma etiqueta de identificação anônima antes de ser 
colocado dentro de um saco à prova de luz com um sachê dessecante (para secagem) e recolocado na caixa para 
remessa. A amostra será enviada ao laboratório por correio em total segurança, à temperatura ambiente.
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médica ou por um método proibido.  Os dados do ABP de um atleta também podem ser 
utilizados para complementar as abordagens tradicionais de controle de doping, tais como a 
realização de testes antidoping direcionados e convencionais em atletas com características 
atípicas ou suspeitas; oferecer justificativa para análises especiais; ou para constatar uma 
infração da regra antidoping.

ENVIO DE COMENTÁRIOS
Os atletas têm direito a fazer comentários sobre o processo antidopagem e terão a 
oportunidade de fazê-lo depois de terminada a coleta da amostra. A USADA incentiva os 
atletas a fazer comentários sobre sua experiência e todo formulário de comentário enviado 
para a USADA é lido.

Se o atleta ou seu representante estiver interessado em enviar comentários por escrito 
específicos à respectiva sessão de coleta de amostras, isto pode ser feito em um formulário 
de informação complementar. Este formulário pode ser obtido junto ao DCO no momento da 
coleta da amostra.

CONSENTIMENTO PARA PESQUISA
A USADA reconhece que a pesquisa é fundamental para um programa antidopagem eficaz e 
sempre valorizou o estudo de substâncias proibidas, o desenvolvimento de testes e o avanço 
de outras pesquisas que possam afetar a ciência antidopagem. 

Durante o processo de teste de drogas, o DCO pedirá ao atleta seu consentimento para 
pesquisa. Quando um atleta escolhe contribuir voluntariamente para a pesquisa antidopagem, 
toda identificação é removida para que a amostra não possa ser rastreada de volta até aquele 
atleta específico, caso ela seja selecionada para pesquisa. Esta amostra anônima pode então 
usada em vários projetos de pesquisa antidopagem. A decisão de um atleta consentir que sua 
amostra seja usada em pesquisas antidopagem não afeta a seleção ou frequência dos testes. 

TESTES GLOBAIS
Como membro da comunidade antidoping global, a USADA trabalha com sua rede de DCOs 
internacionais, Organizações Antidoping (Anti-Doping Organizations, ADOs) e agências de 
coleta terceirizadas de todo o mundo para coordenar a realização de testes nos diversos países 
onde os atletas vivem e treinam. Se um atleta for selecionado para realizar um teste nos 
termos do programa da USADA, e a tentativa for feita fora dos Estados Unidos, a autoridade 
de coleta de amostras ou DCO entregará ao atleta uma Carta de Autoridade da USADA que 
confirmará a autorização para realização de testes.

Quando um atleta é contatado ou notificado sobre o teste, é importante saber qual 
entidade está fazendo o teste. É preciso pedir as credenciais do DCO e entender os direitos 
e responsabilidades básicas do atleta. Embora muitos aspectos do processo de teste sejam 
idênticos no mundo todo, é normal haver pequenas modificações nos protocolos de coleta, 
notificação documentação e equipamento de coleta. Se ocorrerem modificações no processo 
de teste de um atleta, tais como diferentes equipamentos de coleta de amostras, isso não 
deve ser motivo de preocupação, pois todas as agências de testes internacionais utilizadas 
pela USADA têm a obrigação de utilizar equipamentos de coleta de amostras que cumprem 
a Norma Internacional para Testes e Investigações (International Standard for Testing and 
Investigations, ISTI) da WADA. No caso da ocorrência de qualquer irregularidade, ou se o atleta 
tiver dúvidas em relação ao processo ou equipamento, o atleta deve solicitar que a situação 
seja documentada por escrito. 

O GRUPO REGISTRADO DE TESTES DO UFC

Os atletas que foram identificados e notificados de que fazem parte do Grupo Registrado de 
Testes (GRT) do UFC são responsáveis por manter a USADA diretamente informada sobre a 
sua localização e estarem disponíveis para testes fora de competições. Fornecer informações 
completas e exatas sobre a sua localização é essencial para um programa eficaz de testes fora 
de competições.

Como o atleta saberá se faz parte do Grupo Registrado de Testes do UFC?

Qualquer atleta com contrato com o UFC receberá uma notificação por e-mail da USADA 
indicando que faz parte do GRT e precisará enviar informações sobre a sua localização.
Ao celebrar um contrato com o UFC, os atletas devem fornecer informações de contato 
atualizadas, inclusive um endereço de e-mail que seja verificado regularmente.

Por quanto tempo um atleta precisa estar no GRT da UFC antes de poder competir?

Os atletas que acabaram de entrar no GRT, bem como atletas que já fazem parte do  GRT e 
cujo contrato foi rescindido ou não foi renovado pelo UFC, precisam estar no GRT por pelo 
menos um (1) mês antes de competir numa Luta.

Se um atleta estiver substituindo outro atleta um Cartão de Combate devido a uma lesão ou 
outras circunstâncias inesperadas, fica automaticamente isento do requisito de aviso prévio de 
um (1) mês. 

E se um atleta usou uma substância proibida antes de entrar no GRT do UFC?

Os novos atletas têm a obrigação de preencher um formulário de declaração de integração. Se 
um atleta divulgar, antes dos testes, o uso ou tentativa de uso de uma substância ou método 
proibido incluído na Lista de Proibições do UFC, o atleta não estará sujeito a uma infração da 
política antidoping se continuar testando positivo devido às substâncias divulgadas, desde que 
a USADA determine que o resultado positivo foi devido à utilização da substância ou método 
antes de participar do Programa Antidoping da UFC. 

A divulgação de (a) clomifeno, (b) um método não especificado ou (c) uma substância não 
especificada descrita como proibida em todas as situações (em competições e fora delas) na 
Lista de Proibições do UFC fará com que o atleta fique sujeito a um período de espera no pool 
de testes de pelo menos seis meses ou um ano após a última utilização, o que for menor, e 
poderemos solicitar que o atleta forneça pelo menos duas amostras com resultado negativo 
antes de poder competir. Se um atleta não declarar nenhuma das substâncias ou métodos 
acima antes de utilizar, poderá estar sujeito ao comunicado público da transgressão da política 
e a um período mínimo de dois anos de inelegibilidade.

Por quanto tempo o atleta ficará sujeito aos requisitos do Grupo Registrado de Testes?

Se o contrato do atleta com o UFC for rescindido, ou se o atleta tiver enviado notificação por 
escrito de sua aposentadoria ou interrupção iniciada pelo atleta para o UFC, o atleta será 
notificado da sua remoção do Grupo Registrado de Testes e do término do requisito de enviar 
informações sobre a sua localização.
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COMO ENVIAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO

  Conectadas:  Entre no UFC Athlete Express no site UFCAthlete.USADA.org.

 

  Aplicativo   Os atletas podem atualizar sua localização usando o
  Athlete Express:   aplicativo USADA Update que pode ser baixado na Apple 

Store ou na Google Play Store.

A USADA fornecerá aos atletas um nome de usuário e uma senha para acessar o sistema 
de localização online. Se tiver dúvidas ou para obter um nome de usuário e senha, entre 
em contato com o UFC Athlete Express pelo telefone + 1 719-785-2000, chamada gratuita 
pelo +1 (866) 601-2632, chamada gratuita internacional: +8008-120-8120, ou envie uma 
mensagem para UFCathleteexpress@USADA.org.  

Envio de atualizações de localização
Se um atleta programar alterações durante o trimestre, precisa enviar uma atualização 
para a USADA assim que possível. Por exemplo, se um atleta for estar em um local 
diferente daquele que informaram nos dados trimestrais de localização, por ex., em 
viagem para uma competição, treino em um local novo, ou mudança ou troca de local 
noturno ou endereço, ele deverá enviar uma atualização. É importante lembrar que 
os atletas podem ser testados a qualquer hora e em qualquer lugar. Cabe ao atleta a 
responsabilidade de atualizar a USADA sempre que as atividades regularmente 
programada ou local noturno forem diferentes  das informações que forneceu nos 
dados trimestrais de localização.

Falhas de localização
Fornecer informações exatas e oportunas sobre a localização é de fundamental impor-
tância para garantir que a USADA ofereça o melhor programa antidopagem para atletas 
limpos. É fundamental enviar os dados trimestrais de localização dentro de cada prazo, 
atualizar as informações de localização quando os planos mudarem, e cer-tificar-
se de estar disponível nos locais e horas especificados nos dados de localização ou 
atualizações.

Como um atleta poderia receber uma falha de localização?

O atleta pode receber uma falha de localização em uma de três maneiras, se constar no 
Grupo Registrado de Testes do UFC e se:

		   Não enviar um registro preenchido e exato de Localização no prazo estabelecido

		   Não atualizar imediatamente as informações de Localização ao tomar 
conhecimento de que as informações no registro de Localização foram alteradas 
ou que não estão mais corretas

		   Não enviar informações corretas ou suficientes para ser encontrado para realizar 
os testes

Quantas falhas de localização são necessárias para desqualificar o atleta?

O atleta está sujeito a uma infração da política antidopagem (ADPV, Anti- Doping Rule 
Violation) se acumular três (3) falhas de localização dentro de um período de 12 meses 
consecutivos. Se um atleta acumular três falhas de localização, poderá ser desqualificado 
por um período de até dois anos. O atleta também poderá perder resultados de 
competição obtidos desde a última das três (3) falhas de localização e sua infração será 
anunciada publicamente.

REQUISITOS DE LOCALIZAÇÃO DO ATLETA

O que os atletas precisam fazer para garantir que estão cumprindo com a política referente à localização?

Segundo a política referente à localização do UFC, os atletas incluídos no Grupo 
Registrado de Testes do UFC são responsáveis por informar a USADA sobre a sua 
localização. É obrigatório enviar dados e atualizações trimestrais exatas e completas 
sobre a sua localização, para que a USADA possa localizá-los para testes.

O acesso à conta da localização do atleta encontra-se em UFCAthlete.USADA.org.

Informações exigidas nos dados de localização
Os dados sobre a localização devem conter a programação específica e informações 
completas e exatas, inclusive locais noturnos e atividades regularmente programadas 
co-mo trabalho, escola e treino.

PRAZOS PARA ENTREGA DE DADOS TRIMESTRAIS

Os dados de localização devem ser enviados trimestralmente (a cada 3 me-ses). Os 
prazos para envio de dados de localização são:

		   15 de dezembro para o primeiro trimestre (que começa no dia 1º de janeiro)

		 15 de março para o segundo trimestre (que começa no dia 1º de abril)

		 15 de junho para o terceiro trimestre (que começa no dia 1º de julho)

		 5 de setembro para o quarto trimestre (que começa no dia 1º de outubro)

Pelo menos uma vez por ano o atleta também deve fazer o Athlete’s Advantage® do  
UFC, um tutorial educativo online que fornece informações relacionadas com  
os requisitos antidopagem para atletas do Grupo Registrado de Testes do UFC.  
Os atletas devem concluir o tutorial antes de enviar os dados de localização.

3  12EM

TRÊS FALHAS DE REGISTRO  
DE LOCALIZAÇÃO EM   
12 MESES CONSTITUIRÁ 
UMA INFRAÇÃO.

REMEMBERFALHAS DE REGISTRO DE LOCALIZAÇÃO

http://UFCAthlete.USADA.org
mailto:UFCathleteexpress%40USADA.org?subject=
https://ufcathlete.usada.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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Como um atleta será notificado de uma falha de localização?

Os atletas receberão uma notificação inicial por e-mail sobre uma falha aparente de 
localização em no máximo 14 dias após a descoberta da falha.

		   Após o recebimento da notificação, os atletas também serão responsáveis por falhas 
futuras de localização, inclusive falhas relacionadas ou não com o mesmo tipo de 
conduta envolvida na falha anterior. Por exemplo, um atleta cuja primeira falha tenha 
resultado de não enviar a Localização dentro do prazo também será responsável por 
uma segunda falha, inclusive relacionada à falha continuada de envio dentro do prazo 
subsequente, ou outro teste perdido ou falha de envio.

		   Os atletas terão a oportunidade de responder à carta inicial e explicar suas ações por 
escrito em no máximo 14 dias após a notificação inicial.

		   Se uma resposta for recebida, a USADA analisará a resposta e tomará uma decisão 
final em no máximo 14 dias após o recebimento da resposta. Em seguida, o atleta é 
notificado sobre a decisão final.

		   Se o atleta não enviar uma resposta, a decisão inicial será confirmada e o atleta será 
notificado.

		    Quando uma terceira falha de localização for emitida num período de 12 meses 
consecutivos, o atleta poderá recorrer da decisão da USADA de declarar falha de 
localização em relação a todas ou qualquer uma das falhas junto a um painel de revisão 
administrativa independente em no máximo 14 dias após a emissão da terceira falha de 
localização.

Para obter uma cópia completa da política de falha de localização, acesse o website do 
Programa Antidopagem do UFC, em UFC.USADA.org/whereabouts. Em todos os casos onde 
houver discrepância entre este manual e a política referente a dados de localização do UFC, 
prevalecerá a política. 

Aposentadoria do atleta
Em algum momento da carreira, um atleta poderá decidir se aposentar do esporte ou do UFC. 
Quando estiver pronto para aposentadoria, serão necessárias algumas medidas para oficializar 
a aposentadoria e sair do grupo de testes - entre outras, informar a aposentadoria ou a 
interrupção ao UFC imediatamente, por escrito, via correio ou e-mail. 

Até finalizar todas as medidas necessárias, o atleta continuará sujeito aos requisitos de um 
atleta que consta no Grupo Registrado de Testes do UCF (RTP).

Se um atleta não fornecer aviso prévio por escrito da aposentadoria e for notificado para 
realizar um teste, mas se recusar a fornecer uma amostra para um teste fora de competições, 
isso será considerado uma recusa. Se o atleta se recusar a realizar um teste, estará sujeito a 
todas as consequências relacionadas com uma infração da política antidopagem (ADPV). 

Se o atleta se aposentar ou terminar seu contrato com o UFC enquanto a USADA estiver 
conduzindo o processo de gestão de resultados, a USADA continuará a ter jurisdição para 
completar o seu processo de gestão de resultados. Se o atleta se aposentar, interromper sua 
atividade ou terminar seu contrato com o UFC antes do processo de gestão de resultados 
começar e a USADA tinha autoridade de gestão de resultados sobre o atleta na ocasião em 
que o atleta cometeu uma infração da política antidopagem (ADPV), a USADA tem autoridade 
para gerenciar os resultados em relação àquela ADPV. Se a USADA tinha autoridade de gestão 

de resultados sobre o pessoal de suporte do atleta ou outra pessoa por ocasião da infração 
da política antidopagem, a USADA terá autoridade para gerenciar os resultados em relação 
àquela ADPV.  

E se o atleta quiser sair da aposentadoria e voltar a competir?

Um atleta precisa notificar por escrito o UFC da intenção de voltar a competir e ficar 
disponível para testes por um período de seis meses antes de voltar a competir. O UFC pode 
conceder uma isenção da regra de aviso prévio por escrito de seis (6) meses em caso de 
circunstâncias excepcionais, ou se a aplicação estrita da referida regra for evidentemente 
injusta para o atleta, ficando estabelecido que, em qualquer caso, o atleta deverá fornecer pelo 
menos duas amostras com resultado negativo antes de voltar a competir.

A USADA é responsável pela gestão de resultados e pelo processo de adjudicação do 
Programa Antidopagem do UFC, de acordo com a Política Antidopagem do UFC. 

O objetivo da Política Antidopagem do UFC é proporcionar um processo justo e completo 
a todas as partes acusadas de infração da política antidopagem (ADVP, Antidoping Policy 
Violation). Este processo:

		  É justo para com os atletas e outras pessoas

		  Tem credibilidade internacional

		 Oferece uma audiência probatória completa

			Elimina os conflitos que possam surgir do fato de as organizações esportivas 
sancionarem diretamente os seus próprios membros

Infrações da Política Antidopagem (ADPVs, Anti-Doping Policy Violations)
Constituem um ADPV:  

			Presença de uma substância proibida ou seus metabólitos ou marcadores na amostra 
de um atleta.

			Uso ou tentativa de uso por um atleta de uma substância ou método proibido 
(incluindo casos no ABP).

			Evasão, recusa ou deixar de se apresentar para uma coleta de amostra.

			Três (3) falhas de localização em um período contínuo de 12 meses.

			Fraude ou tentativa de fraude com qualquer parte do controle de dopagem. Oferecer 
ou aceitar um suborno para realizar ou deixar de realizar um ato, impedindo a 
coleta de uma Amostra, afetar ou tornar impossível a análise de uma Amostra, 
falsificar documentos enviados a um painel de audiência ou comitê de Autorização 
de Uso Terapêutico (AUT) do UFC ou da USADA, tentar obter depoimento falso de 
testemunhas, cometer qualquer outro ato fraudulento perante o UFC, a USADA ou ao 
organismo de audiência de forma a afetar a gestão de resultados ou a imposição de 
consequências e qualquer outra interferência intencional ou tentativa de interferência 
semelhante com relação a qualquer aspecto do controle de dopagem.

GESTÃO DE RESULTADOS

https://ufc.usada.org/testing/whereabouts/
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			Caso não haja uma justificativa irrefutável, não divulgar à USADA, antes de entrar no 
programa, o uso, tentativa de uso ou posse, no ano anterior, de clomiphene/clomifen, 
um método não especificado ou uma substância não especificada proibida em todas 
as situações na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos do UFC. O uso, tentativa 
de uso ou posse anterior de uma substância ou método proibido não constituirá uma 
infração destas Políticas se divulgado antes da entrada no Programa; entretanto, a 
admissão de tal conduta sujeitará o atleta às exigências de período de aviso descritas 
no Artigo 5.7.4. Além disso, a menos que o uso pelo atleta da substância ou método 
em questão esteja de acordo com uma receita ou recomendação médica válida, tal 
conduta também pode ser sancionada ou considerada como uma infração, nos termos 
do Artigo 10.7, se o atleta posteriormente cometer uma ADPV.

			Posse de uma substância ou método proibido.

			Tráfico ou tentativa de tráfico em relação a  qualquer substância ou método proibido.

			Administração ou tentativa de administração em algum atleta em competição 
de qualquer substância ou método proibido, ou administração ou tentativa de 
administração em algum atleta fora de competição de qualquer substância ou método 
proibido que seja proibido fora de competições.

			Cumplicidade ou tentativa de cumplicidade por um atleta ou outra pessoa: auxiliar, 
incentivar, ajudar, cooperar, conspirar, ocultar ou qualquer outro tipo de cumplicidade 
intencional que envolva (a) uma ADPV, uma tentativa ADPV, ou uma infração do Artigo 
10.12.1 por outra pessoa; ou (b) conduta cometida por uma pessoa que não esteja sujeita 
à Política Antidopagem do UFC, que teria, de outra forma, constituído uma ADPV.

			Associação proibida: Associação, por um atleta ou outra pessoa em capacidade 
profissional ou relacionada a esporte, com qualquer pessoa de suporte a atletas que:

   –  Se sujeita à autoridade do UFC, USADA, outra organização antidopagem  
ou comissão atlética, e que esteja servindo um período de desqualificação de 
acordo com o Artigo 10.12.1.2.

   –  Se não estiver sujeita à autoridade do UFC, USADA, outra organização 
antidopagem ou comissão atlética, tiver sido julgada em um processo penal 
disciplinar ou profissional e condenada ou constatado ter participado em conduta 
que constituiria uma infração desta política antidopagem se ela fosse aplicada a 
tal pessoa. O status de desqualificação de tal pessoa vigorará pelo período que for 
mais longo entre seis anos da decisão penal, profissional ou disciplinar, e a duração 
da sanção penal, disciplinar ou profissional imposta.

  –  Estiver agindo como testa de ferro ou intermediário para um indivíduo descrito nos 
dois parágrafos precedentes.

Substâncias de Abuso
Quando uma infração envolve uma Substância de Abuso, conforme definido na Lista de 
Substâncias e Métodos Proibidos do UFC e o atleta pode estabelecer por uma preponderância 
das evidências de que a infração não melhorou, e não tinha a intenção de melhorar, o 
desempenho do atleta em uma luta, então, desde que as cláusulas no item 10.6.4.1 da Política 
Antidopagem do UFC sejam atendidas, o período de inelegibilidade pode ser reduzido ou 
eliminado, conforme determinado pela USADA e com base na participação do atleta em um 
programa de reabilitação, conforme descrito no item 10.6.4.2 da Política Antidopage do UFC.

Substâncias Resultantes de um Teste Positivo
Embora uma teste positivo geralmente acarrete uma sanção padrão de desqualificação por 
dois anos pela primeira infração, e geralmente a perda de resultados, um atleta que teste 
positivo em relação a uma “substância especificada” sofrerá uma sanção padrão de um ano de 
inelegibilidade.

Na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos do UFC, todas as substâncias proibidas são 
consideradas “substâncias especificadas,” exceto:

			Agentes anabolizantes

			Hormônios peptídeos, como agentes estimulantes da eritropoiese (ESAs) e substâncias 
semelhantes a EPO

			Hormônio do crescimento, peptídeos liberadores do hormônio de crescimento (GHRPs), 
substâncias relacionadas e miméticos

			Alguns hormônios e moduladores metabólicos, como agentes modificadores da função 
de miostatina e insulinas

			Métodos proibidos não especificados

Se um atleta cometer uma infração de dopagem, quais são as consequências?

As sanções impostas aos atletas são, entre outras:

			Desqualificação de resultados em lutas ou uma luta específica

			Perda do título, classificação, prêmio ou outra compensação

			Um período de desqualificação que pode variar de acordo com as circunstâncias

			Anúncio público

Para obter mais informações sobre as consequências das ADPVs, consulte a política 
antidopagem do UFC em UFC.USADA.org/publications-policies.

Quando as infrações de dopagem são anunciada publicamente?

A USADA anuncia publicamente as infrações de dopagem após a conclusão do seu processo 
de gestão de resultados, ou conforme estipulado nas regras aplicáveis, inclusive divulgando 
decisões de arbitragem no seu website. A USADA também anuncia dados agregados de todos 
os testes. A USADA não faz comentários sobre casos cujo processo esteja em andamento; 
entretanto, se um atleta ou seu representante fizer um comentário em público enquanto o seu 
caso estiver pendente, a USADA poderá responder publicamente e fornecer detalhes sobre o 
caso do atleta.

Qual é o processo de notificação dos resultados dos testes?

Os laudos laboratoriais são enviados para a USADA. A USADA fornece ao atleta e ao UFC 
notificação do resultado dos testes. Qualquer notificação por escrito para um atleta será 
enviada por e-mail e/ou pelo correio. A notificação também pode ser enviada à respective 
Comissão Atlética aplicável. Em geral, o atleta receberá o resultado do teste de seis a oito 
semanas (após a coleta).

https://ufc.usada.org/resources/publications-policies/
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O que é uma constatação analítica adversa (AAF, Adverse Analytical Finding)?

A AAF é um laudo emitido por um laboratório credenciado pela AMA que identifica a presença 
de uma substância proibida e/ou dos seus metabólitos ou marcadores em uma amostra.

O que é um Resultado Atípico (Atypical Finding, ATF)?

Um relatório de um laboratório credenciado pela WADA ou outro laboratório aprovado pela 
WADA que exige uma investigação adicional conforme descrito na Norma Internacional para 
Laboratórios (International Standard for Laboratories) ou documentos técnicos relacionados 
antes da determinação de um Resultado Analítico Adverso.

A Política Antidoping do UFC estabelece as circunstâncias nas quais as investigações são 
realizadas para obter informações. Isso inclui o uso de informações analíticas e não analíticas. 

As investigações podem ser originadas a partir de denúncias deixadas na linha de denúncias 
“Play Clean”  (Jogar limpo). A USADA desenvolveu este recurso para que atletas e o público 
relate possíveis ADPVs anonimamente. Essas dicas são tratadas de um modo seguro para 
garantir sua confiabilidade, relevância e exatidão.

Centro de apoio PlayClean:

		 Telefone: (877) 752-9253

		 Envie SMS para 87232 (“USADA”) 
   Se for denunciar uma informação de fora dos EUA, envie  

um SMS para +1 719-748-7232 (+1 719-748-USADA). 

		 E-mail: playclean@USADA.org

		 Formulário web UFC.USADA.org/playclean

INVESTIGAÇÕES

Como os atletas são selecionados para testes? 

Os atletas estão sujeitos a testes durante e fora de competição. O plano de distribuição de 
testes da USADA estabelece o número de testes com base no número de atletas no Grupo 
Registrado de Testes do UFC.  Depois, os testes são alocados ao longo do ano quando os testes 
durante e fora de competição são mais eficazes. Observe que a USADA é responsável por 
determinar quais atletas são testados, e quando, e não o UFC.

Que suplementos alimentares são seguros para consumo? 

A USADA não aprova nem confirma que qualquer suplemento alimentar é seguro para 
consumo, portanto, os atletas que consideram tomar um suplemento assim o fazem a seu 
próprio risco. O setor de suplementos alimentares é regulamentado pós-comercialização, ou 
seja, a Food and Drug Administration (FDA, Administração de Alimentos e Medicamentos dos 
EUA) não verifica a segurança, a eficácia ou a exatidão dos rótulos dos suplementos antes 
de serem vendidos aos consumidores. Isto pode causar contaminação e rotulagem incorreta 
do suplemento, resultando em diversos risco em potencial para os atletas, inclusive um teste 
antidopagem positivo e/ou efeitos negativos à saúde. 

A única maneira de ficar 100% seguro é não usar suplementos. Para os atletas que 
optarem por usar suplementos, é importante usar apenas suplementos de fornecedores de 
suplementos certificados identificados na Lista de Proibições do UFC. Os atletas não receberão 
uma transgressão da política antidopagem se puderem provar, com evidências adequadas e 
convincentes, que o teste positivo foi devido ao uso de um suplemento certificado identificado 
na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos do UFC.

Como saber se uma substância ou medicamento é proibido? 

A USADA desenvolveu um banco de dados online chamado UFC DRO Global, que permite 
que os atletas pesquisem de maneira rápida e fácil diferentes ingredientes e medicamentos 
para obter informações sobre o status de proibição. Os atletas podem acessar este site em 
UFC.GlobalDRO.com.  Se um atleta não encontrar a substância ou medicamento específico, 
deve ligar para a Linha de Referência de Fármados da USADA pelo telefone +1 719-785-2000, 
chamada gratuita +1 (866) 601-2632, chamada gratuita internacional: +8008-120-8120, ou pelo 
e-mail ufcdrugreference@usada.org. 

Por que sou testado quando não estou com uma luta programada? 

De acordo com a Política Antidopagem do UFC, os atletas estão sujeitos a testes fora de 
competição sem aviso prévio 365 dias por ano. Isto é feito para garantir que não existam 
períodos de restrição durante os quais os atletas que procuram obter uma vantagem injusta 
poderiam consumir medicamentos que melhoram o desempenho sem detecção. Os testes da 
USADA foram projetados para maximizar a detecção e dissuasão para garantir que os atletas 
tenham a oportunidade de competir num ringue justo e equilibrado.  

Se eu tiver uma atividade associada ao UFC, como um compromisso de mídia ou evento, preciso  
atualizar minha localização? 

Sim, os atletas são sempre responsáveis por atualizar sua localização, mesmo se a atividade 
for associada ao UFC. A USADA é o administrador independente do Programa Antidopagem do 
UFC e, desta forma, nem sempre está informado sobre os eventos promocionais do UFC.  

PERGUNTAS FREQUENTES GERAIS
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Que tipo de informação é enviada com a amostra de urina e/ou sangue para o laboratório?

Cada amostra enviada a um laboratório credenciado pela AMA inclui as informações exigidas 
da amostra para que o laboratório possa realizar a análise. O laboratório não receberá o nome 
do atleta, mas algumas das informações que serão recebidas incluem:

			O sexo do atleta

  			Quer seja um teste fora de competição ou um teste feito em competição

			O esporte do atleta e a respectiva disciplina 

			O número do código da amostra que corresponde aos números no kit de coleta da 
amostra da urina/sangue

			A data e hora da coleta da amostra

			Indicação de se o atleta deseja que sua amostra seja doada para pesquisa antidopagem

			A lista de medicamentos, suplementos e outras substâncias ou métodos declarados 
pelo atleta

			A idade atual do atleta, mas não sua data de nascimento, no caso de alguns tipos de 
testes de sangue

			Pedir modificações se o atleta for portador de uma deficiência

			Autoridades de coleta de amostras, testes e gestão de resultados

			A medição da gravidade específica aproximada em amostras de urina

			O volume da amostra de urina coletada e/ou o número de tubos de sangue coletados

Quais são alguns medicamentos comuns que são proibidos apenas “Em competição”?

Estimulantes: Adderall, Ritalina, Pseudoefedrina

Glicocorticoides: Prednisona, Prednisolona, Hidrocortisona, Dexametasona

Narcóticos: Fentanil, Oxicodona, Morfina

Observação:  Esta não é uma lista completa de substâncias e medicamentos proibidos “em competição”.  

A lista completa está disponível na Lista de Proibições do UFC.

PRECISA DE AJUDA? ENTRE EM CONTATO COM O ATHLETE EXPRESS

			+1 719-785-2000 ou chamada gratuita (866) 601-2632

			Chamada gratuita internacional: +8008-120-8120

			UFCathleteexpress@USADA.org

LEMBRE-SE DE VERIFICAR O STATUS DOS MEDICAMENTOS

		  UFC.GlobalDRO.com 

			Ligue para a linha de referência de fármacos:  
+1 719-785-2000 chamada gratuita +1 (866) 601-2632 
ou chamada gratuita internacional: +8008-120-8120

			Email: ufcdrugreference@usada.org

SAIBA MAIS SOBRE SUPLEMENTOS ALIMENTARES

			UFC.USADA.org/supplements 

AJUDE A MANTER O OCTÓGONO SEGURO

  		  Telefone: (877) 752-9253

		 Envie SMS para 87232 (“USADA”) 
   Se for denunciar uma informação de fora dos EUA, envie  

um SMS para +1 719-748-7232 (+1 719-748-USADA). 

		 E-mail: playclean@USADA.org

		 Formulário web UFC.USADA.org/playclean 

ATLETAS NO GRT PRECISA ENVIAR SUA LOCALIZAÇÃO

			Acesse a seção de localização do website de Antidopagem do UFC para fazer o 
login na sua conta de localização: UFC.USADA.org/whereabouts

QUER SABER SE PRECISA DE UMA AUT?

			Informações sobre a Autorização de Uso Terapêutico: UFC.USADA.org/tue

			E-mail: tue@usada.org

PUBLICAÇÕES E POLITICAS
			Acesse UFC.USADA.org/publications-policies para obter:

  –   Informações gerais sobre antidopagem para atletas, gerentes e pessoal de apoio 

  –   Informações sobre procedimentos e processos de gestão de testes e resultados

  –  Informações sobre substâncias proibidas e Autorização de Uso Terapêutico

OBSERVAÇÃO: Os recursos da Referência de Fármacos da USADA não fornecem aconselhamento 
médico. Entretanto, informam o status dos medicamentos segundo as regras antidopagem no esporte.

RECURSOS DA USADA

@usantidoping

@usantidoping

facebook.com/

UFC.USADA.org
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Chamada gratuita: (866) 601-2632

Chamada gratuita internacional: +8008-120-8120
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