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Área dos conhecimentos – Documento de Apoio 2 

O que é o doping?  

O doping é o uso de substâncias estranhas ao organismo (drogas) ou 

substâncias fisiológicas em quantidade ou por via anormal (ex. transfusões de 

sangue), com o objetivo de aumentar artificial e deslealmente o desempenho de um 

atleta em competição. O doping é proibido em competição, quer seja durante ou antes 

desta.  

Quais os efeitos do doping? 

O doping tem algumas ações no organismo humano, tais como, aumentar a 

tolerância ao esforço físico, diminuir a sensação de dor, diminuir a ansiedade antes da 

competição, aumentar a massa muscular e a força, favorecer a recuperação mais 

rápida após o esforço, etc. 

Quais as implicações para a saúde? 

O doping apresenta riscos para a saúde dos atletas. Alguns dos riscos são o 

aumento da agressividade, náuseas, vómitos, dores de cabeça, agravamento das 

lesões, depressão, queda do cabelo, acne, infertilidade, desidratação, prolemas 

cardíacos, etc. Quando alguns destes efeitos secundários se agravam, por exemplo a 

desidratação, o atleta pode correr o risco de morte. O doping também leva à 

dependência e habituação a estas substâncias. 

Honestidade e ética no desporto 

O doping não permite uma competição 

saudável entre os atletas, pois favorece o 

desempenho daquele que o usam. Quando os 

atletas o utilizam estão a violar as leis do desporto 

e a alterar o verdadeiro resultado das provas. O 

doping é uma falta contra a lealdade/honestidade 

e contra o espírito desportivo porque cria 

condições de desigualdade no jogo. 

Punições pelo uso de doping 

Quando são feitas análises à urina e ao sangue dos atletas, e são detetadas no 

seu organismo estas substâncias proibidas, os atletas ficam sujeitos a algumas 

punições. Estas punições podem ser a suspensão do atleta em competição por tempo 

definido, ou a suspensão definitiva, ou seja, o atleta nunca mais poderá participar em 

provas de alta competição durante toda a sua vida.  

Ilustração 1 – O uso de doping cria uma 

desigualdade na competição 

Teste 
Dia 15 de Maio 
(quarta-feira) 
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Importância do aquecimento e alongamentos na prática de exercício físico. 

O aquecimento deve ser realizado antes de 

começar o exercício físico para evitar problemas 

musculares e articulares, bem como perigos para o 

sistema cardiovascular. O aquecimento é importante para 

preparar o corpo para o esforço que se segue. 

Os alongamentos ajudam a prevenir o risco de 

lesão, ajudam na recuperação muscular, ativam a 

circulação sanguínea e relaxam o corpo.  

Intensidade do exercício físico 

Durante a prática de exercício físico é necessário controlar a intensidade do 

esforço. A intensidade varia entre muito leve e muito intensa tal como mostra a figura. 

 

 

Por exemplo, se estivermos a realizar uma corrida, fazemos menos esforço se 

corrermos devagar. O nosso esforço vai aumentando se aumentarmos a velocidade da 

corrida e se o plano começar a ficar inclinado, ou seja, se começarmos a subir. Assim, 

a intensidade da corrida vai aumentando sempre que o nosso esforço aumenta. 

Quando a intensidade do exercício aumenta, a nossa frequência cardíaca (nº 

de batimentos por minuto) e frequência respiratória (nº de inspirações e expirações por 

minuto) também aumentam, para fazer chegar o oxigénio a todas as células do corpo. 

Quanto maior for a intensidade do exercício físico, maior será o gasto de 

energia, por isso é importante realizarmos uma alimentação equilibrada para repor as 

energias despendidas. 

Professora estagiária: Núria Batista 

Ilustração 2 – Mobilização articular no aquecimento 

(rodar a bacia) 
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