COCAÍNA
[SUBSTÂNCIAS DE ABUSO - S.6a ESTIMULANTES]

PALAVRAS-CHAVE: DOPING. CONTROLE. CMA2021. SUBSTÂNCIA DE ABUSO. COCAÍNA.
ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICCO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO
DE CRITÉRIOS E CONDICIONANTES QUE RESULTEM NA ANÁLISE DA DEPENDÊNCIA
QUÍMICA OU OUTROS FATORES.
O Resultado Analítico Adverso (RAA) de COCAÍNA, para enquadramento em substância
de abuso, requer evidência incontestável no seu conjunto probatório acerca da
motivação do uso pelo atleta, justificativa e circunstância da presença do estimulante
do sistema nervoso central, além da análise laboratorial de concentração, densidade e
quantidade, bem como uma documentação formal a título de um Laudo Pericial já
providenciado pela organização antidopagem (ABCD) ou solicitado pelo órgão
judicante (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem TJD-AD ) ao perito nomeado por
este órgão inclusive acerca da dependência química.
O abuso frequente na sociedade, no caso da COCAÍNA, requer o uso frequente da
droga pelo mesmo atleta no contexto da dependência química, senão haverá reflexo e
impacto no contexto esportivo, notadamente pela sua natureza de potente estimulante
e também devastadora e destruidora da imagem do espírito esportivo ou FairPlay.
As substâncias de abuso não devem ser a porta de entrada ou ponto de partida de
substâncias proibidas nem tampouco a porta de saída ou linha de chegada da
vantagem esportiva ou da mácula da imagem do binômio saúde-ética no desporto.
Não podem jamais estimular o ponto de partida de um gatilho de substâncias ilícitas,
perigosas e potentes em direção a qualquer ponto de chegada que, sabemos, será
desastroso, avassalador para o atleta e danoso, destruidor para o esporte.
As substâncias de abuso não podem servir ao abuso de substâncias!
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CONTEXTO: O Código Mundial Antidopagem – CMA prevê a partir de
janeiro de 2021, em sua nova edição, que especificamente as Substâncias
de Abuso identificadas na Lista Proibida devido ao frequente abuso delas
na sociedade fora do contexto esportivo, serão apenadas com 03 (três)
meses de inelegibilidade, podendo cair para 01 (um) mês de suspensão caso
o atleta decida se submeter a tratamento.

OBJETIVO: Este estudo pretende confrontar a ideia de que as substâncias
de abuso, in casu, o estimulante COCAÍNA, conduzem ao raciocínio do seu
mero enquadramento na lista proibida acarretando sanção automática de
03 (três) ou 01 (um) mês de inelegibilidade, conforme o caso.

CONCLUSÕES: O Resultado Analítico Adverso (RAA) de COCAÍNA, para
enquadramento em substância de abuso, requer evidência incontestável no
seu conjunto probatório acerca da motivação do uso pelo atleta,
justificativa e circunstância da presença do estimulante do sistema nervoso
central, além da análise laboratorial de concentração, densidade e
quantidade, bem como uma documentação formal a título de um Laudo
Pericial já providenciado pela organização antidopagem (ABCD) ou
solicitado pelo órgão judicante (Tribunal de Justiça Desportiva
Antidopagem TJD-AD ) ao perito nomeado por este órgão inclusive acerca
da dependência química. O abuso frequente na sociedade, no caso da
COCAÍNA, requer o uso frequente da droga pelo mesmo atleta no contexto
da dependência química, senão haverá reflexo e impacto no contexto
esportivo, notadamente pela sua natureza de potente estimulante e
também devastadora e destruidora da imagem do espírito esportivo ou do
FairPlay. As substâncias de abuso não devem ser a porta de entrada ou
ponto de partida de substâncias proibidas nem tampouco a porta de saída
ou linha de chegada da vantagem esportiva ou da mácula da imagem do
binômio saúde-ética no desporto. Não podem jamais estimular o ponto de
partida de um gatilho de substâncias ilícitas, perigosas e potentes em
direção a qualquer ponto de chegada que, sabemos, será desastroso,
avassalador para o atleta e danoso, destruidor para o esporte.
As substâncias de abuso não podem servir ao abuso de substâncias!
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1

) INTRODUÇÃO

A COCAÍNA é um alcaloide (por definição uma substância derivada
principalmente de plantas e que contém na sua formulação basicamente
Nitrogênio, Oxigênio, Hidrogênio e Carbono), farmacologicamente é um
estimulante do sistema nervoso central com propriedades anestésicas.
Foi classificada como Droga psicoativa, ilícita, ou seja, de consumo
proibido pelo UNODC, órgão das Nações Unidas com sede em Viena, Áustria
e está presente no Brasil desde 1.991 e, atua em parceria com o Governo
Federal.
“O escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes
(UNODC, do inglês United Nations Office on Drugsand Crime),
órgão internacional que implementa medidas para o combate
e controle do uso de drogas, ao definir o termo droga ilícita
considera não apenas a identidade química da substância,
mas todo o seu ciclo desde a intenção da produção até o seu
consumo (UNODC, 2.004).
Segundo o UNODC (2.004), a cannabis, as anfetaminas, a
cocaína e os opiáceos são as classes de drogas ilícitas mais
consumidas no mundo”. Universidade de Campinas – Instituto
de Química – UNICAMP – Dra. Iolanda Campestrini –
DETERMINAÇÃO DE COCAÍNA E METABÓLITOS EM
AMOSTRAS DE URINA DE USUÁRIOS DA DROGA E EM
AMOSTRAS AMBIENTAIS – Campinas, 2.015 – pág. 07.

3

No Brasil, o Relatório de Atividades 2.017 / 2.018 do GRUPO DE
TRABALHO PARA CLASSIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS
(Portaria número 898 / 2.015) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) no item:
Novas Substâncias Psicoativas por efeito farmacológico
“As Novas Substâncias Psicoativas podem ser classificadas, de
acordo com os efeitos farmacológicos, nas seguintes
categorias:
- Estimulantes: grupo de substâncias quimicamente diverso
(incluindo feniletilaminas, catinonas sintéticas, aminas e
piperazinas), que atua como estimulante do Sistema Nervoso
Central (SNC), mediando as ações de dopamina, norepinefrina
e serotonina. O que resulta em um conjunto de efeitos, como
estimulantes, alucinógenos e entactogênicos. Estas
substâncias mimetizam os efeitos e apresentam mecanismos
de ação similares aos de drogas tradicionais como cocaína,
anfetamina, metanfetamina e MDMA (ecstasy)”.

O estudo define estimulantes pelo efeito farmacológico e ao mesmo
tempo compara e coloca sob o mesmo artigo COCAÍNA, anfetamina,
metanfetamina e MDMA (ecstasy).
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2

) HISTÓRIA DA DROGA

O efetivo conhecimento da COCAÍNA está ligado desde o período
dos descobrimentos e colonização, numa época em que o Império Espanhol
controlava quase toda a zona costeira ocidental das Américas do Norte |
Central | Sul.
Expedições que estiveram na região Andina, tomaram
conhecimento do hábito nativo de mascar folhas dos arbustos da planta
nativa Erytroxuylum coca e a incrível capacidade de trabalho adquirida.
Em meados de 1.580, as missões passaram a levar para a Europa
grandes quantidades de folhas de coca, mas a especiaria chegava em
condições ruins, devido ao inadequado armazenamento e à longa viagem
de volta.
Somente em 1.857 através da famosa expedição Austríaca Novara,
com embarcações adequadas, passaram a chegar folhas de coca mais bem
conservadas, de tal forma que em 1.859 o químico Alemão Albert
Nielmann, em sua tese de doutorado, manipulando as folhas de coca,
conseguiu isolar um novo alcaloide, e batizou de COCAÍNA.
5

Em 1.880 a produção do alcaloide COCAÍNA já correspondia a
grandes cifras. O Peru como grande produtor de folhas de coca, respondeu
rapidamente à demanda mundial e estabeleceu laboratórios que
transformavam as folhas brutas da planta Erytroxuylum coca em pasta de
coca, nesta apresentação era mais fácil de se transportar.
A pasta de coca, agora, chegava na Europa e Estados Unidos em
condições ideais para a produção da COCAÍNA por parte dos gigantes da
indústria farmacêutica, tendo várias indicações.
O uso medicinal da COCAÍNA estava estabelecido, era visto como
um fármaco milagroso, um elixir de ânimo e saúde, capaz de resolver a onda
crescente da fármaco-dependência do uso abusivo do ópio, morfina e
álcool, comuns nesta época e motivo de preocupação por parte dos
médicos.
Mas o uso da COCAÍNA foi impulsionado definitivamente quando o
médico oftalmologista austríaco Karl Köller, colega de turma, da mesma
faculdade do psicanalista Sigmund Freud, se aprofundou nas experiências
com o alcaloide.
De certo que o médico psicanalista Sigmund Freud teve, porém
discutível, participação na descoberta do uso medicinal da COCAÍNA ( no
tratamento da depressão, caquexia e asma ).
O alcaloide passou a ser visto como um fármaco terapêutico à
época, inclusive existem publicações médicas, relatos de pesquisas
realizadas por Sigmund Freud, por exemplo, na famosa publicação deste
autor, o livro UBER COCA, de 1.884, porém toda a comunidade médica
científica reconhece os esforços de Karl Köller no estudo e na descoberta
da anestesia local com o uso da COCAÍNA.
Karl Köller, chamado de “o pai da anestesia local”, se baseou em
artigos e publicações da época, apostou nos relatos de entorpecimento da
boca, lábios e língua.
Após o uso do alcaloide, fez pessoalmente ensaios terapêuticos,
testou e re-testou a COCAÍNA, diluída em água destilada sobre a conjuntiva
e a córnea de animais e repetiu em seres humanos, inicialmente nele
mesmo.
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No dia 11 de setembro de 1.884 fez a primeira cirurgia
oftalmológica, sem sofrimento, sem dor, usando a COCAÍNA como
anestésico local em um paciente com glaucoma.
As folhas de coca são de reconhecida utilização na Medicina
Tradicional. Mastigadas in natura ou como infusão em chá, as folhas
possuem quantidades de proteínas e vitaminas, que fornecem,
inequivocamente, melhora da capacidade para o trabalho físico, diminuição
do apetite, e, à exemplo do café, as folhas de coca tem reconhecida
capacidade estimulante, revigorante.
As folhas de coca contêm 14 alcaloides, mas apenas um desses tem
a finalidade na produção da COCAÍNA.
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3

) ESTUDO FARMACOCINÉTICO

A coca é uma planta da família Erythoroxylesd, nativa da Bolívia e
Erythoxylon coca, nativa do Perú. São arbustos que predominam no clima
tropical (ambientes quentes e úmidos) e costumam atingir até 3 metros de
altura.
São abundantes nos Andes, em países como Chile, Peru, Bolívia e
alguma coisa no Brasil.
De reconhecida toxicopatologia, os consumidores têm à disposição
pelo menos três apresentações igualmente perigosas:
- PASTA DE COCA: É uma forma não refinada, obtida nas primeiras
fases de extração do alcaloide COCAÍNA, verdadeiramente bruta,
intoxicante. Tem na sua composição substâncias nada naturais (solventes,
dissolventes como tetracloroetileno, acetona, querosene, gasolina e ácido
sulfúrico), areia, urina e talco.
É um produto que não pode ser chamado de COCAÍNA, é altamente
volátil, normalmente fumado, entra no organismo por inalação, o que
produz “efeitos” praticamente imediatos.
- CLORIDRATO DE COCAÍNA: A verdadeira COCAÍNA, apresentada
como um pó branco, inodoro, fruto da transformação química desde as
folhas de coca para pasta de coca e através da adição de ácido clorídrico em
concentrações variáveis, cloridrato de COCAÍNA.
O uso desta apresentação pode ser por via endovenosa, diluída em
soro fisiológico (injetada) ou aspirada e absorvida pelas mucosas nasais.
A via endovenosa (droga diluída em soro fisiológico) produz
“efeitos” em aproximadamente 5 minutos, já a aspirada demora algo em
torno de 15 minutos (dependendo da qualidade da droga utilizada).
- CRACK: A versão mais barata e perigosa da droga, por aquecimento
do cloridrato de COCAÍNA, e adição de bicarbonato de sódio cria-se uma
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solução gelatinosa, que quando esfria ficam endurecidas até a condição de
pedras, que podem ser fumadas em cachimbos artesanais.
Essa apresentação leva o nome de crack em função dos estalidos
produzidos durante o aquecimento e adição do bicarbonato de sódio.
Os efeitos são imediatos, cerca de segundos o usuário já começa a
ficar estimulado.
3a) TOXICODINÂMICA
A COCAÍNA é um excepcional estimulante do Sistema Nervoso
Central, (que anatomicamente é chamado de neuro-eixo, cérebro e medula
espinhal) que aumenta significativamente a concentração dos
neurotransmissores, os mediadores químicos ( dopamina, serotonina e
noradrenalina ) nas fendas sinápticas (local de contato dos neurônios,
aonde ocorre a ação dos neurotransmissores), produzindo uma super
estimulação dessas vias.
Farmacologicamente, desempenha uma função simpaticomimética
(estímulo à semelhança do sistema nervoso simpático – de vigília, alerta,
atenção, disposição, enfrentamento do medo e fuga).
“SIMPATICOMIMÉTICOS ESPECIAIS.
A cocaína é um anestésico local com ação simpaticomimética
periférica, que resulta na inibição da receptação do
transmissor nas sinapses noradrenérgicas. Penetra facilmente
no sistema nervoso central e produz um efeito semelhante ao
da anfetamina, de duração mais curta, mas muito mais
potente”. Bertram G. Katzung – Farmacologia Básica & Clínica
– Editora Guanabara Koogan – Oitava Edição – pág. 115
(Capítulo 09).

Dependendo da via de administração, da dose, da qualidade da
droga, da frequência de uso, e do metabolismo individual de cada pessoa,
de maneira geral, logo após a entrada da droga no organismo aparecem os
resultados, chamados de efeitos agudos ( sensação de euforia, agitação
psicomotora, hiperatividade, aumento na percepção sensorial, melhora na
disposição sexual, melhora das funções motoras, destreza muscular,
aumento da autoconfiança, redução do apetite e diminuição da fadiga ) que
podem perdurar por até 30 minutos.
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“...A substância confere em quem a ingere sensação de
euforia, estimulação intensa, segurança e confiança tanto
mental como física. A liberação da dopamina no cérebro é que
causa esses efeitos que duram entre quinze e trinta minutos”.
La História de Los Medicamentos – Michael C. Gerald –
Editora Librero – Espanha – 2.015 – pág. 124.
“...2.1.2 Toxicocinética
A intensidade e velocidade do aparecimento dos efeitos
tóxicos estão relacionados com a via de administração.
Dentro do padrão de uso ilícito, a cocaína, sob a forma de
cloridrato é administrada por vias diferentes. Pode ser
aspirada, pela via intranasal, sendo absorvida pela mucosa
nasal. A absorção é dificultada pela vasoconstricção local, que
pode acarretar necrose e perfuração no septo nasal com o uso
crônico. O pico de concentração plasmática ocorre 30 minutos
após a inalação, atingindo níveis de 150 a 200 ng/ml com a
administração de 96 mg (JOHANSON & FISCHMAN, 1.989).
Injetada por via endovenosa induz efeito extremamente
rápido, dentro de 1 a 2 minutos”. Universidade de São Paulo
– Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP – Dra. Fernanda
Crossi Pereira de Toledo – VERIFICAÇÃO DO USO DE COCAÍNA
POR INDIVÍDUOS VÍTIMAS DE MORTE VIOLENTA NA REGIÃO
BRAGANTINA – SP, 2.004 – pág. 12.

É uma droga psicoativa, de caráter lipofílico (atravessa com
facilidade as barreiras biológicas), atua em todo o organismo, mas após
atravessar a barreira hematoencefálica, atinge o cérebro, sendo
responsável pelo efeito que causa dependência. Não existem relatos de
tolerância, mas observa-se o aumento gradual da dose por parte dos
usuários.
Devido, principalmente, a formulações instáveis, produzida em
situações precárias, a (droga manipulada com o propósito de produção em
grande quantidade, com a intenção do uso da menor quantidade possível
do princípio ativo – visando o maior lucro financeiro possível), e com a
adição de um grande número de componentes tóxicos, inorgânicos na
composição, para aumentar o volume do produto final, pode acontecer
com considerável frequência a Síndrome da Intoxicação Aguda por uso de
COCAÍNA em quantidades crescentes, por exemplo: (intoxicações diversas,
crises alérgicas das mais variadas, envenenamento, desorientação, febre,
taquicardia, gastroenterocolites, arritmias, hipertensão arterial sistêmica,
acidente vascular cerebral – AVC, aneurisma de aorta, hepatotoxicidade,
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pancreatite, cegueira, síndromes respiratórias, convulsões, parada
cardiorrespiratória e morte súbita).
“Toxicidade.
Além da possibilidade de causar drogadição (*), outros riscos
associados ao uso da cocaína são arritmias cardíacas,
isquemia do miocárdio, miocardite, dissecção aórtica,
vasoconstricção cerebral e convulsões”. As Bases
Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman –
Décima Segunda Edição – Editora Artmed – 2.016 – pág. 662
– 663.
(*) Drogadição – O usuário da COCAÍNA habitualmente faz
uso de outras drogas junto com a COCAÍNA, as duas mais
frequentes são maconha e álcool.

3b) BIOTRANSFORMAÇÃO
A COCAÍNA sofre um processo de quebra da sua molécula, através
de reações químicas metabólicas no fígado, tendo como resultado produtos
de biotransformação, que são eliminados na urina: Benzoilecgonina, Éster
Metilecgonina, Ecgonina e Norcocaína.
“A principal via metabólica da cocaína envolve a hidrólise dos
seus dois grupos éster. A Benzoilecgonina produzida pela
remoção do grupo metila é o principal metabólito urinário e
pode ser detectada na urina até 2-5 dias depois de episódios
de uso maciço; esse metabólito continua detectável na urina
dos usuários de grandes quantidades da droga por até 10
dias”. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman
& Gilman – Décima Segunda Edição – Editora Artmed – 2.016
– pág. 662 – 663.
...” A meia vida biológica da cocaína é de 0,5 a 1,5 h. A
excreção máxima de cocaína pela via renal ocorre após duas
horas da absorção intranasal de 1,5 mg/kg de cloridrato de
cocaína. A benzoilecgonina é excretada no período de 4 a 8
horas, ocorrendo mais lentamente (O’BRIEN, 1.996).
O período de detecção de benzoilecgonina urinária
apresentou uma variação de 24 a 180 horas, em estudo
realizado por Guimarães (1.998) com usuários de cocaína
através da imunofluorescência polarizada.” Universidade de
São Paulo – Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP – Dra.
Fernanda Crossi Pereira de Toledo – VERIFICAÇÃO DO USO DE
COCAÍNA POR INDIVÍDUOS VÍTIMAS DE MORTE VIOLENTA NA
REGIÃO BRAGANTINA – SP, 2.004 – pág. 15.
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4

) RESULTADO ANALÍTICO ADVERSO - RAA

A análise laboratorial da COCAÍNA não demanda a quantidade da
droga encontrada na urina estudada, é um estudo qualitativo.
Segundo os dados extraídos do site da Agência Mundial Antidoping,
WADA-AMA (https://www.wada-ama.org ) – em Antidoping Statistics
[Antidoping Testing Figures], acerca dos resultados encontrados para
amostras de urina dos atletas, (em todos os esportes), analisadas e
reportadas pelos laboratórios acreditados, vemos que no item S.6
Estimulantes, a COCAINA figura como a terceira ou quarta substância
estimulante mais utilizada deste grupo.
Criamos o gráfico abaixo, confira-se:
% DE COCAÍNA NO GRUPO FARMACOLÓGICO S.6
ESTIMULANTES
14,00%
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12,00%
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4,00%
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0,00%
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2.015
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[ 2.013 = 52 casos ] [ 2.014 = 46 casos ] [ 2.015 = 70 casos ]
[ 2.016 = 65 casos ] [ 2.017 = 69 casos ] [ 2.018 = 87 casos ]
FONTE: 2.013, 2.014, 2.015, 2.016, 2.017 e 2.018 Antidoping Testing Figures – WADA-AMA.1

1

https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_resource_collections%3A202
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Já perante o tribunal brasileiro (TJD-AD) os números absolutos são
um pouco mais modestos no triênio, mas essa incidência inspira cuidado
porque além de muitos casos terem sido julgados em tribunais
convencionais não computados no gráfico a seguir, antes da alteração da
lei unificando a competência ao tribunal antidopagem, há uma nítida
manutenção ou até tendência de crescimento de casos e resultados
analíticos adversos. Isso sem falar que a substância está no 11º. lugar,
dentre 47 das mais julgadas:

CASOS RAA COCAÍNA / GERAL
82

60
46

0

3
2.018

3
2.019

FONTE: TJD-AD [Guilherme Faria da Silva]
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2.020

A lista de Substâncias e Métodos Proibidos da WADA-AMA no item
S.6 Estimulantes, diz que todos os estimulantes são proibidos em
competição.
“S.6
ESTIMULANTES
Todos os estimulantes, incluindo todos os isômeros ópticos,
por exemplo, d e l, quando relevantes, são proibidos.
Estimulantes incluem:
a: Estimulantes não especificados :
Adrafinil – Anfepramona – Anfetamina – Anfetaminil –
Amifenazol –Benfluorex – Benzilpiperazina – Bromantan –
Clobenzorex – Cocaína – Cropropamida – Crotetamina –
Fencamina – Fenetilina – Fenfluramina – Fenproporex –
Fonturacentam [ 4 – fenilpiracetam ( carfedon )] – Furfenorex
– Lisdexanfetamina – Mefenortex – Mefentermina –
Mesocarb – Metamfetamina (d-) – p-metilanfetamina –
Modafinil – Norfenfluramina – Fendimetrazina – Fentermina
– Prolintano”. Lista de Proibições – Janeiro de 2.019 – Agência
Mundial Antidopagem – Substâncias e Métodos Proibidos na
Competição – pág. 09.

A presença da COCAÍNA ou seus metabólitos ou marcadores na
urina de um atleta (independente da quantidade encontrada *) é
considerado uma potencial Violação às Normas Antidopagem e deverá ser
notificada pelo laboratório à NADO – Agência Nacional Antidoping (Setor
de Gestão de Resultados - como um Resultado Analítico Adverso - RAA).
*quantidade encontrada
A COCAÍNA ou seus metabólitos ou marcadores fazem parte de um
grupo de substâncias estimulantes em que a quantidade encontrada não
serve como parâmetro de utilização, a análise é qualitativa. Não obstante
essa importante consideração, existem dados que exemplificativamente
indicam média de valores próximos a 1mil ng/ml entre 2010 e 2018 no
Brasil, portanto nada residuais ou desprezíveis.
Posto que é uma droga ilegal, manufaturada por pessoas sem
qualificação profissional, em laboratórios ilegais, clandestinos, muitas vezes
no meio da selva, desprovida de medidas sanitárias, higiênicas, sem
qualquer rigor ou regra na fabricação, com o firme propósito de obtenção
de lucro, sendo utilizado uma gama de produtos para dar maior volume ao
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produto final, ou seja, cada vez que o usuário arrisca a vida ao usar a
COCAÍNA, pode-se considerar como uma nova experiência, uma droga
diferente da anterior.
Toda reação após a entrada do produto no corpo do usuário vai
depender de circunstâncias inerentes ao tipo de COCAÍNA consumida, à
frequência de uso, à quantidade utilizada, à via de utilização o metabolismo
deste usuário e principalmente a drogadição ( álcool, maconha...).
Todavia a COCAÍNA ser considerada uma das drogas que mais o
usuário faz a drogadição, por exemplo com o álcool, neste caso, observa-se
uma diminuição no valor excretado do metabólito benzoilecgonina.
Este fato tem muita relevância quando, se usar o parâmetro valor
de excreção renal do metabólito benzoilecgonina em Processos de
investigação de Violação a Regra Antidopagem por uso de S.6a –
Estimulantes não Especificados, (COCAÍNA).
“...independentemente da via de uso, os principais
metabólitos gerados a partir da ação enzimática no fígado
são: Benzoilecgonina (BE), o éster metílico da ecgonina (EME)
e a ecgonina (ECG). A BE pode ser formada ainda por hidrólise
em PH acima de 4 (EMDDA, 2.008).
Quando ingerida em conjunto com o álcool, ocorre a
transesterificação da cocaína no fígado, pela ação da enzima
carboxiesterase, produzindo o cocaetileno (CE). Essa reação
inibe a formação de benzoilecgonina devido à converção da
cocaína ao cocaetileno (CE)”. Universidade de Campinas –
Instituto de Química – UNICAMP – Dra. Iolanda Campestrini –
DETERMINAÇÃO DE COCAÍNA E METABÓLITOS EM
AMOSTRAS DEURINA DE USUÁRIOS DA DROGA E EM
AMOSTRAS AMBIENTAIS – Campinas, 2.015 – pág. 16.
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5

) SUBSTÂNCIAS DE ABUSO PARA 2021

Vejamos a novidade do Código Mundial Antidopagem (Versão
2021), quanto às denominadas SUBSTÂNCIAS DE ABUSO, aonde muito
provavelmente estará enquadrada a COCAÍNA:
4.2.3 Substâncias de Abuso
Para fins de aplicação do Artigo 10, Substâncias de Abuso
incluem as Substâncias Proibidas que são identificadas
especificamente como Substâncias de Abuso na Lista Proibida
devido ao frequente abuso delas na sociedade fora do
contexto esportivo.
10.2.4.1 Se o Atleta puder demonstrar que qualquer ingestão
ou Uso ocorreu Fora de Competição e não era relacionado ao
desempenho esportivo, então o período de Inelegibilidade
será de três meses.
Além disso, o período de Inelegibilidade calculado nos termos
deste Artigo 10.2.4.1 poderá ser reduzido a um mês se o
Atleta ou outra Pessoa concluir de forma satisfatória um
programa de tratamento de Substância de Abuso, que for
aprovado pela Organização Antidopagem responsável pela
Gestão de Resultados. O período de Inelegibilidade definido
neste Artigo 10.2.4.1 não está sujeito a qualquer redução com
base no Artigo 10.6.
[Comentário ao Artigo 10.2.4.1: As deliberações sobre se o
programa de tratamento é aprovado e se o Atleta ou outra
Pessoa concluiu o programa de forma satisfatória serão
tomadas a critério exclusivo da Organização Antidopagem. O
objetivo deste Artigo é fornecer às Organizações
Antidopagem uma margem de apreciação a ser aplicada a
suas próprias decisões a fim de identificar e aprovar
programas de tratamento que sejam legítimos e idôneos, e
não “de fachada”. No entanto, é provável que as
características de programas de tratamento legítimos possam
apresentar grande variação e possam mudar ao longo do
tempo, de forma que não seria viável para a AMA desenvolver
critérios obrigatórios para programas de tratamento
aceitáveis.]
Código Mundial Antidopagem 2021 (Tradução Livre)
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Ainda que da aplicação do CMA 2021 haja eventual impossibilidade
de antever a COCAÍNA como substância de abuso, em muitos seminários e
debates da própria WADA, isso parece consolidado. A questão fulcral é
saber como ela será disciplinada na lista de substâncias proibidas, quais
critérios e condicionantes.
Isto porque substâncias ou drogas de abuso (álcool, solventes e
inalantes, nicotina, COCAÍNA, anfetamínicos, maconha, MDMA e LSD),
dependência química2 e drogas sociais3, são termos que não se pode
confundir, ainda que possam conduzir a uma inegável similitude, não
obstante a Medicina ter definições e meios de classificação muito bem
estabelecidos.
5a) DIAGNÓSTICO
Em atenção ao uso das substâncias ou drogas de abuso, no contexto
esportivo, por exemplo, o estimulante do sistema nervoso central,
COCAÍNA, deverá estar estabelecido, mais do que uma demonstração de
ingestão ou uso fora da competição, mas que há um nível aferível de
condicionantes, diagnosticáveis, seja do ponto de vista laboratorial e / ou
sob o ponto de vista Médico / psicosociológico (argumentos, inclusive
notoriamente utilizados por parte dos atletas flagrados com esse tipo de
substância, em suas defesas ).
A Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric
Association – APA) estabeleceu um manual de patologias que lista
diferentes categorias de Transtornos Mentais e critérios para diagnosticálos, o atual DSM - V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders),
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, tem
reconhecimento mundial para profissionais da área da saúde mental.
A CID-10, de uso mundial e elaborada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), é o critério adotado no Brasil pelo Sistema Único de Saúde
2

A Organização Mundial de Saúde define como “o estado psíquico e algumas vezes físico resultante da
interação entre um organismo vivo e uma substância, caracterizado por modificações no
comportamento e outras reações que sempre incluem o impulso a utilizar a substância de modo
contínuo ou periódico com a finalidade de experimentar seus efeitos psíquicos e, algumas vezes, de
evitar o desconforto da privação”.
3
Trata-se de uma gama de substâncias de origem natural, como por exemplo a maconha, da planta
Cannabis sativa, a cocaína, um alcaloide extraído das folhas de coca, do arbusto Erythroxylum coca, o
ópio da papoula, da planta Papaver somniferum, e outras tantas de origem sintética, anfetaminas,
dextroanfetaminas, metanfetaminas, ecstasy < metilenodioximetanfetamina – MDMA > e o LSD <
dietilamida do ácido lisérgico > .
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(SUS). Ele abrange as doenças, incluindo os transtornos de ordem mental
por uso de substâncias ou drogas de abuso.
Os dois critérios servem para um profissional habilitado diagnosticar
e classificar os problemas relacionados ao uso dessas substâncias.
[ DSM – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais ]
TRANSTORNO POR ESTIMULANTES
Critérios de Diagnósticos:
Um padrão de uso de uma substância do tipo ANFETAMINA,
COCAÍNA ou outro estimulante do sistema nervoso central,
levando a comprometimento ou sofrimento clinicamente
significativo, manifestado por pelo menos dois dos seguintes
critérios, ocorrendo durante um período de hum ( 01 ano ):
1. O estimulante é frequentemente consumido em maiores
quantidades ou por um período mais longo que o pretendido.
2. Existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no
sentido de reduzir ou controlar o uso de estimulantes.
3. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a
obtenção do estimulante, em utilização ou na recuperação
dos seus efeitos.
4. Fissura ou forte desejo ou ainda a necessidade de usar o
estimulante.
5. Uso recorrente de estimulantes resultando em fracasso em
cumprir com as obrigações importantes no trabalho, na
escola ou simplesmente em casa.
6. Uso continuado de estimulantes apesar de problemas
sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados
ou exacerbados pelos efeitos dos estimulantes.
7. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreativas
são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso de
estimulantes.
8. Uso recorrente de estimulantes em situações nas quais isso
representa perigo para a integridade física.
9. O uso de estimulantes é mantido apesar da consciência de
ter um problema físico ou psicológico persistente ou
recorrente que tente a ser causado ou exacerbado pelo
estimulante.
10. Tolerância definida por qualquer um dos seguintes
aspectos:
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a) Necessidade de quantidades progressivamente maiores do
estimulante para atingir o mesmo nível de intoxicação ou o
efeito desejado, buscado.
b) Efeito acentuadamente menos com o uso continuado da
mesma quantidade de estimulante.
11.Abstinência manifestada por qualquer dos seguintes
aspectos:
a) Síndrome de abstinência característica para o estimulante.
b) O estimulante (ou substância estritamente relacionada) é
consumido para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência.
Os dados acima permitem avaliar e especificar a gravidade em
que se encontra o paciente / usuário:
LEVE Presença de [ 2 a 3 sintomas claramente detectáveis ]
MODERADO –
Presença de [ 4 a 5 sintomas claramente detectáveis ]
GRAVE –
Presença de [ 6 ou mais sintomas claramente detectáveis ]

[ CID-10 – Classificação Internacional de Doenças – nº 10 ]
TRANSTORNO POR ESTIMULANTES
Os critérios adotados da CID-10 para dependência de
substâncias:
Um diagnóstico inquestionável de dependência química só
pode ser relatado se três ou mais dos seguintes critérios
tiverem sido detalhados ou exibidos em algum momento nos
últimos 12 meses:
1. Forte desejo ou senso de compulsão para consumir a
substância.
2. Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a
substância, em termos de início, término e níveis de consumo.
3. Estado de abstinência fisiológica quando o uso da
substância cessou ou foi reduzido, evidenciado pela síndrome
de abstinência de uma substância específica, ou quando fazse o uso da mesma substância com a intenção de aliviar ou
evitar sintomas de abstinência.
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4. Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes
da substância psicoativa são requeridas para alcançar efeitos
originalmente produzidos por doses mais baixas.
5. Abandono progressivo de prazeres e interesses
alternativos, em favor do uso da substância psicoativa.
Aumento, também, da quantidade de tempo necessário para
obter ou ingerir a substância psicoativa, assim como para se
recuperar de seus efeitos.
6. Persistência no uso da substância, a despeito de evidência
clara de consequências nocivas, tais como: danos ao fígado,
por consumo excessivo de bebidas alcoólicas, estado de
humor depressivo, períodos de consumo excessivo da
substância, comprometimento do funcionamento cognitivo e
etc. Neste caso, deve-se fazer esforço para determinar se o
usuário estava realmente (ou se poderia esperar que
estivesse) consciente da natureza e extensão do dano.

A CID-10 para os transtornos mentais e comportamentais devido ao
uso do estimulante do sistema nervoso central, COCAÍNA, estão abaixo
relacionados:
o F14 Transtornos Mentais e comportamentais devido ao uso
da COCAÍNA.
o F14.0 Transtornos Mentais e comportamentais devido ao uso
da COCAÍNA (intoxicação aguda).
o F14.1 Transtornos Mentais e comportamentais devido ao uso
da COCAÍNA (uso nocivo para a saúde).
o F14.2 Transtornos Mentais e comportamentais devido ao uso
da COCAÍNA (síndrome de dependência).
o F14.3 Transtornos Mentais e comportamentais devido ao uso
da COCAÍNA (síndrome, estado de abstinência).
o F14.4 Transtornos Mentais e comportamentais devido ao uso
da COCAÍNA (síndrome de abstinência com delirium).
o F14.5 Transtornos Mentais e comportamentais devido ao uso
da COCAÍNA (transtorno psicótico).
o F14.6 Transtornos Mentais e comportamentais devido ao uso
da COCAÍNA (síndrome amnésica).
o F14.7 Transtornos Mentais e comportamentais devido ao uso
da COCAÍNA (transtorno psicótico residual ou de instalação
tardia).
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o F14.8 Transtornos Mentais e comportamentais devido ao uso
da
COCAÍNA
(outros
transtornos
mentais
ou
comportamentais).
o F14.9 Transtornos Mentais e comportamentais devido ao uso
da COCAÍNA (transtorno mental ou comportamental não
especificado).
A exemplo do artigo 10.2.4.1 (Se o atleta puder demonstrar que
qualquer ingestão ou uso ocorreu Fora de Competição e não era relacionado
ao desempenho esportivo, então o período de inelegibilidade será de três
meses), importante é se estabelecer um inequívoco diagnóstico através de
um Médico Perito.
Vale destacar que segundo a tradução livre do novo CMA21, para
“fins de aplicação do Artigo 10, as Substâncias de Abuso devem incluir as
Substâncias Proibidas que são especificamente identificadas como
Substâncias de Abuso na Lista Proibida, porque são frequentemente
abusadas na sociedade fora do contexto do esporte”, o que significa dizer
que a aplicação do artigo 10 do novo ordenamento jurídico depende da
identificação como substância de abuso na Lista de Substâncias Proibidas
da WADA.
A única certeza por ora é que a COCAÍNA está na lista proibida como
estimulante não especificado da Classe S6-a. Aliás, não é crível que a WADA
deva considerar a COCAÍNA como substância de abuso, só porque se trata
de substância utilizada “na sociedade fora do contexto do esporte”. É
preciso ir além. Há necessidade de que a nova Lista de Substâncias Proibidas
pela WADA, que será ainda publicada para vigência a partir de janeiro de
2021, considere, de forma clara, quais serão as substâncias de abuso e quais
as circunstâncias ou seus critérios disciplinadores.
A elaboração da Lista Proibida, vale destacar, para tais substâncias
especialmente, deveria ser elaborada a partir de parâmetros, inclusive
quantitativo, com inovação em protocolos. É o que se espera consoante a
análise e potencialidade não apenas de dano à saúde, mas sobretudo o seu
uso e administração para fins esportivos como estimulante particularmente
poderoso.
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6

) PRECEDENTES DA COCAÍNA NOS TRIBUNAIS DESPORTIVOS – TJDAD e TAS-CAS

Os julgamentos em matéria de dopagem para o estimulante do
sistema nervoso central, COCAÍNA, ressalvadas circunstâncias excepcionais
ou consideradas as peculiaridades de cada caso concreto, são apenados
frequentemente com inelegibilidades que variam de 01 (um) a 2 (dois)
anos. Ilustramos:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA ANTIDOPAGEM – TJD-AD
Acórdão TJD-AD no 41/2019
PROCESSO: 71000.045413/2019-80
DATA DA SESSÃO: 24 de outubro de
2019
ÓRGÃO JULGADOR / INSTÂNCIA:
PLENÁRIO / TJD-AD
TIPO DE AUDIÊNCIA: Instrução e
Julgamento - Recurso Voluntário do
atleta
RELATOR(A): Auditora MARTA WADA
BAPTISTA
(...)
SUBSTÂNCIA(S)
/
CLASSIFICAÇÃO:
Cocaine metabolite Benzoylecgonine Classe S6 – Estimulantes - Substância
não especificada
EMENTA
RECURSO VOLUNTÁRIO DO ATLETA DIREITO DESPORTIVO - VIOLAÇÃO ÀS
REGRAS ANTIDOPAGEM - USO DE
SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS - COCAINE
METABOLITE BENZOYLECGONINE CLASSE S.6 - ESTIMULANTES SUBSTÂNCIA NÃO ESPECIFICADA AMOSTRA
EM
COMPETIÇÃO
INTENÇÃO NÃO PROVADA - ATLETA
PROFISSIONAL
DE
FUTEBOL
INELEGIBILIDADE DE 24 (vinte e quatro)
MESES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
APLICADA NA 2a CÂMARA.

Acórdão TJD-AD nº 187/2019
PROCESSO nº 58000.004235/2018-98
DATA DA SESSÃO: 26/04/2019
ÓRGÃO JULGADOR / INSTÂNCIA: PLENO
DO TJD-AD
TIPO DE AUDIÊNCIA: AIJ
RELATOR(A): Luisa Parente
MEMBROS: Tatiana Nunes, Eduardo
Henrique De Rose, Marcel, Humberto,
Alexandre Ferreira, Marta Wada.
(...)
SUBSTÂNCIA(S)
/
CLASSIFICAÇÃO:
METHYLECGONINE, BENZOYLECGONINE
e seus metabólitos (COCAÍNA)
EMENTA
Recurso
ordinário
voluntário; METHYLECGONINE,
BENZOYLECGONINE e metabólitos;
futebol; 18 (dezoito) Meses de
suspensão;
ACÓRDÃO Acordam os Senhores
Auditores da CÂMARA do Tribunal de
Justiça
Desportiva
Antidopagem,
PORMAIORIA
de
votos,
acolher
parcialmente o recurso da defesa
do Atleta (...) revisando a decisão de
primeira instância para punir em 18
(dezoito) meses de suspensão, com base
no Art.93, II, combinado com o Art. 101,I
ambos
do
Código
Brasileiro
Antidopagem
pela
presença
de METHYLECGONINE,
BENZOYLECGONINE e seus metabólitos
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na amostra de urina coletada em exame
realizado em competição, mantendo-se
a contagem da suspensão em curso
contando da data da CONCESSÃO DA
SUSPENSÃO (Despacho 65 - SEI
0272834), qual seja, 25.04.2018, nos
termos do artigo114 do mesmo Codéx,
com todas as consequências dali
resultantes, incluindo-se o confisco e/ou
anulação de quaisquer medalhas, pontos
e premiações a partir da referida data e
ainda, caso seja aplicável, da suspensão
de recebimento de valores de Programas
de Governo de Incentivo ao Atleta, em
todas as esferas, nos termos da
legislação pertinente.

TRIBUNAL ARBITRAL DO ESPORTE – CORTE ARBITRAL DO ESPORTE – TAS-CAS
Arbitration CAS 2016/A/4416 Fédération
Internationale de Football Association
(FIFA) v. Confederación Sudamericana
de Fútbol & (…), award of 7 November
2016 (operative part of 8 July 2016)
Panel: Prof. Ulrich Haas (Germany),
President; Prof. Luigi Fumagalli (Italy);
Mr José Juan Pintó (Spain)
Football
Doping (cocaine)
Determination of the standard period of
ineligibility for a non-intentional ADRV
Impossibility to eliminate the period of
ineligibility based on No Fault or
Negligence Reduction of the standard
sanction based on Non-Significant Fault
Assessment of the appropriate period of
ineligibility
1. Art. 19 (1) of the FIFA Anti-Doping
Regulations (ADR), which provides for a
period of ineligibility of four years, is not
applicable where the offence is not
intentional. According to the rule, antidoping rule violation resulting from an
Adverse Analytical Finding for a

Arbitration CAS 2010/A/2307 World
Anti-Doping Agency (WADA) v. (...),
Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
& Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD), award of 14
September 2011
Panel: Mr Christian Duve (Germany),
President; Mr Efraim Barak (Israel); Mr
Quentin Byrne-Sutton (Switzerland)
Football
Doping (cocaine)
CAS Jurisdiction ratione personae over
the STJD
CAS Jurisdiction ratione personae over
any athlete registered with a Brazilian
federation Impossibility to re-classify a
substance
Standard of utmost care
Player’s age and degree of experience
Commencement of the suspension
period
1. The STJD is a justice body which is an
integral part of the organizational
structure of the CBF, with no legal
personality of its own. At least for
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substance which is only prohibited incompetition shall not be considered
intentional if the substance is not a
specified substance and the player can
establish that the prohibited substance
was used out-of-competition in a
context unrelated to sport performance.
Art. 19 (2) ADR (Art. 10 (2) (2) WADC)
provides for a (standard) period of
ineligibility of two years in case an
athlete has acted negligently.
2. Where a player admitted having taken
a substance which is not a specified
substance and which is only prohibited
In-Competition
voluntarily,
the
otherwise
applicable
period
of
ineligibility of two years cannot be
eliminated on the ground that the player
bore No Fault or Negligence.
3. In order to establish whether or not an
athlete acted with Non-Significant Fault
(NSF), the athlete’s behaviour must be
compared to the standard of care that
can be expected from a “reasonable
person” in the athlete’s situation. CAS
jurisprudence has found that the
threshold of NSF is met if the athlete
observes the clear and obvious
precautions which any human being
would take in the specific set of
circumstances. Obviously, a reasonable
person would never have consumed
drugs to begin with, in particular drugs
like cocaine the addictive character of
which is well known. However, when
assessing whether or not an athlete
acted with NSF, the athlete’s level of
fault must be assessed in relationship to
the anti-doping rule violation. In light of
the WADC on the basis of which the ADR
have been modelled, it can be
considered in cases where an athlete
establishes that he consumed cocaine in
a recreational / social context unrelated
to sport performance that the athlete
qualifies for NSF.

international purposes the decisions of
the STJD, although independently
reached, must be considered to be the
decisions of the CBF. As a result, the STJD
has no autonomous legal personality
and may not be considered as
Respondent on its own in a CAS appeal
arbitration concerning one of its rulings.
Consequently, the CAS does not have
jurisdiction ratione personae over the
STJD.
2. According to Brazilian law, official
sports practice in Brazil is governed by
national and international rules and by
sporting practice rules of each type of
sport, accepted by the respective
national federations. In particular,
athletes practicing professional sport
have the duty to abide by international
sports rules. As a result of these
provisions and in accordance with CAS
jurisprudence, international sports rules
are directly applicable to Brazilian sport.
Hence, any athlete registered with a
Brazilian federation is directly bound by
the international rules accepted by that
federation, including any provision
therein giving jurisdiction to the CAS.
3. Under the FIFA Anti-Doping
Regulations (ADR), the inclusion of a
substance in the Prohibited List and its
classification is final. Thus, a panel is
bound by the fact that cocaine was
classified as a prohibited substance and
it cannot re-classify it as a specified
substance.
4. In accordance with the applicable
strict standard of utmost care, except
only in the most “truly exceptional
cases”, the presence of prohibited
substances in an athlete’s system
constitutes a failure in fulfilling that
duty. A cocaine-dependency syndrome
is not specific and decisive, and cannot
be
considered
an
exceptional
circumstance which is so “truly
exceptional” as to explain a player’s
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4. In light of CAS jurisprudence
distinguishing
between
different
categories of negligence, i.e. light,
normal and significant negligence, only
the first two categories allow for a
reduction of the otherwise applicable
period of ineligibility according to Art. 22
(2) ADR. In case of NSF, the applicable
sanction can be reduced down to one
half of the otherwise applicable sanction
i.e. from 12 – 24 months. In order to
determine which category of negligence
is applicable in a particular case, it is
helpful to consider both the objective
and the subjective levels of fault. While
the objective element describes what
standard of care could have been
expected from a reasonable person in
the player’s situation, the subjective
element describes what could have been
expected from that particular player,
with regard to his personal capacities.
(...)
ON THESE GROUNDS The Court of
Arbitration for Sport rules:
1. The Appeal filed by the Fédération
Internationale de Football Association
on 25 January 2016 against the decision
issued by the Appeal Chamber of
CONMEBOL’s Disciplinary Unit (CDU)
dated 14 December 2015 is partially
upheld.
2. The decision issued by the Appeal
Chamber of CONMEBOL’s Disciplinary
Unit (CDU) dated 14 December 2015 is
set aside.
3. Mr (…) is sanctioned with a period of
ineligibility of 18 months, starting from
the date of the present award, with
credit given for any period of ineligibility
already served.
4. (...).
5. (...).
6. All other or further claims are
dismissed.

departure from the expected standard
of behavior.
5. The age and experience of an athlete
must be considered in the context of all
the relevant circumstances in order to
determine whether they might mitigate
the athlete’s fault or negligence.
6. Four months after the decision was
rendered appears to be a reasonable
span of time to hear a doping case. In
case of an adjudicating process of almost
twenty months since the date of the
sample collection, with this duration not
attributable to the player, it is fair to
apply the principle set forth in Article 53
(2) of the FIFA ADR and to start the
period of ineligibility at an earlier date
than the day of notification of the award.
…
The Court of Arbitration for Sport rules:
1. The CAS has jurisdiction both ratione
materiae and ratione personae to
entertain the appeal of the World AntiDoping Agency (WADA) against the
Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
and Mr (…), while it has no jurisdiction
ratione personae in respect of the
Superior Tribunal de Justiça Desportiva
(STJD).
2. The Appeal of WADA against the
decision of the STJD dated 6 May 2010 of
the STJD is upheld.
3. The decision dated 6 May 2010 of the
STJD is set aside.
4. Mr (…) is suspended from 6
September 2010 for a period of two
years, less the period of suspension of
six months already served.
(...)
7. All other prayers for relief are
dismissed.
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7

) PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DO ATLETA “LIMPO”

O Código Mundial Antidoping, já na sua edição revisada para 2021,
tem como premissa “Proteger o direito fundamental dos Atletas de
participar de esportes sem doping e, assim, promover a saúde, justiça e
igualdade para os Atletas em todo o mundo; e garantir programas
antidoping harmonizados, coordenados e eficazes em nível internacional e
nacional no que diz respeito à prevenção do doping”, através das seguintes
justificativas e PRINCÍPIOS:
“Os programas antidoping são baseados no valor intrínseco
do esporte. Esse valor intrínseco é frequentemente chamado
de “espírito do esporte”: a busca ética da excelência humana
através da perfeição dedicada aos talentos naturais de cada
Atleta.
Os programas antidoping buscam proteger a saúde dos
Atletas e proporcionar a oportunidade para os Atletas
buscarem a excelência humana sem o uso de substâncias e
métodos proibidos.
Os programas antidoping buscam manter a integridade do
esporte em termos de respeito às regras, outros
competidores, concorrência justa, condições equitativas e o
valor do esporte limpo para o mundo.
O espírito do esporte é a celebração do espírito humano,
corpo e mente. É a essência do espírito olímpico e se reflete
nos valores que encontramos no esporte e através dele,
incluindo
Saúde
Ética, fair play e honestidade
...”

A importância do estudo dos princípios que orientam o regime
jurídico antidopagem reside, além do reconhecimento de tratar-se de
preceitos de obrigatória observância, principalmente em aclarar o sentido
das normas.
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Preconiza-se, todavia, aplicar métodos de interpretação dos textos
das leis sem, contudo, distanciar-se do objetivo para as quais foram
editadas. Para que se aplique uma lei, ou para que se compreenda com
exatidão determinado diploma legal, é imprescindível que se evidencie qual
o objetivo almejado na sua fase de elaboração (princípio da finalidade).
Assim, para se implementar de forma correta determinada lei, é
necessário que o ato de aplicação se encontre compatível com o escopo por
ela almejado, de forma que, para o correto cumprimento do princípio da
legalidade, é necessário a satisfação da finalidade legal.
E os princípios têm a função de auxiliar no processo interpretativo
das regras, permitindo o adequado preenchimento de suas lacunas. As leis,
normas e regulamentos em geral reconhecem, para a solução de casos
omissos, o uso da analogia, jurisprudência, costumes e princípios gerais de
direito. Entretanto, embora não expresso formalmente pelo notório
reconhecimento doutrinário e jurisprudencial que possui, o uso dos
princípios precede qualquer omissão contida na lei. Vai além, os princípios
informam a correta interpretação de todo a aparelho legal.
A proteção dos atletas “limpos” e a garantia de que estarão
disputando competições livres de doping não parece encontrar ressonância
na possibilidade de participação de atletas que tenham se utilizado do
estimulante do sistema nervoso central, COCAÍNA, fora do contexto de
substância de abuso, uma potencial explícita desconsideração do princípio
da igualdade, da promoção da saúde e do espírito do esporte.
Isto porque tais princípios e preceitos se caracterizam pela
celebração do espírito humano, corpo e mente. Mas e os reflexos da
COCAÍNA? No corpo: Efeitos físicos como suor, calafrios, agitação,
taquicardia, aumento da pressão arterial, arritmias cardíacas, dilatação das
pupilas, convulsões. Na mente: Neste caso uma mente sob efeito de uma
substância que é capaz de estimular o sistema de recompensa cerebral
afetando as funções como disposição para atividade sexual e física,
raciocínio, prazer e emoções, sensação de poder, autoconfiança, estado de
alerta exacerbado e euforia.
Nesse cenário é imperioso que, em cada caso concreto e em sede
de resultados analíticos adversos (RAA), fique expressamente evidenciado
no conjunto probatório qual a motivação, justificativa e circunstância da
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presença do estimulante do sistema nervoso central, COCAÍNA, no corpo de
um atleta, bem como uma documentação formal à título de um Laudo
Pericial já providenciado pela organização antidopagem (ABCD) ou
solicitado pelo órgão judicante (Tribunal de Justiça Desportiva
Antidopagem TJD-AD ) ao perito nomeado por este órgão.
A mera alegação, jamais deve ser suficiente para efetivamente se
falar em substância de abuso, notadamente por dependência química,
muito ao contrário.
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) DIREITOS DOS ATLETAS

Se por um lado se afigura preocupante que a COCAÍNA esteja
presente no organismo de atletas, sendo meramente classificada como
substância de abuso no pretexto de apenamentos mais brandos a partir de
2021, de outro, os atletas tiveram seus Direitos no Antidoping, aprovados
pelo Comitê Executivo da WADA em 07 de novembro de 2019, senão
vejamos:
OBJETIVO
Garantir que os direitos do atleta na área do antidoping sejam
claramente definidos, acessíveis e universalmente aplicáveis.
INTRODUÇÃO
Um dos propósitos do Código Mundial Antidoping (Código) e
do Programa Mundial Antidoping é proteger o direito
fundamental dos atletas de participar de esportes livres de
doping e, assim, promover e proteger a saúde, a justiça e
igualdade de oportunidades para atletas em todo o mundo.
Garantir que os atletas tenham direitos, que os atletas
estejam cientes desses direitos e que possam exercer esses
direitos é vital para o sucesso do esporte limpo. Os direitos
dos atletas existem em todo o Código e nos Padrões
Internacionais.
...
3. Tratamento médico e proteção do direito à saúde
Os atletas têm o direito de estar livres de qualquer pressão
que prejudique sua saúde, seja física ou emocional, através
do doping.
https://www.cob.org.br/pt/documentos/download/bd61a3
103b24b/

Como se denota, resta consagrada a proteção da saúde e o
reconhecimento de que é preciso conferir tratamento médico adequado
aos diversos problemas enfrentados pela prática esportiva.
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O uso de drogas sociais e a necessidade de tratamento no meio
esportivo já foi objeto de julgamento e importante precedente de aplicação
de penalidade alternativa no futebol brasileiro, quando os casos de
dopagem ainda tramitavam nos tribunais da Justiça Desportiva
Convencional e não havia sigilo ou confidencialidade que impedia sua
divulgação.
Ao contrário, era importante publicizar que o atleta, dependente
químico, tinha uma chance de redução do cumprimento efetivo da
penalidade mediante tratamento já em 2012, assim como previsto para o
CMA21:
RECURSO VOLUNTÁRIO
PROCESSO Nº 113/2012
RECORRENTE: CLUBE ATLÉTICO PARANAENSE EM FAVOR DO
ATLETA RODOLFO ALVES DE MELO
RECORRIDO: PRIMEIRA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD
AUDITOR RELATOR: RONALDO BOTELHO PIACENTE
DOPING. Infração ao artigo 2º, item 2.1 do Código Mundial de
Dopagem. Substância prevista como estimulante pela WADA.
Pena dois anos de suspensão. Atleta viciado em cocaína
desde 15 anos de idade. Doença. Alegação de que a cocaína
não é estimulante para o esporte. Droga social. Alegação
afastada. Alegação de baixa idade e inexperiência,
observância do artigo 47, nº 4, “d” do Regulamento
Antidoping da FIFA. Alegação afastada porque não se trata de
um único ato inconsequente. Aplicação do artigo 180, I do
CBJD. Ausência de culpa e negligência artigo 10.5.2 do Código
Mundial Antidopagem não demonstrado. Atleta em
tratamento. Apoio do clube. Prática de ações sócio
educativas. Pedido de oportunidade de vida. Condenação
mantida em dois anos. Oportunidade de vida. Possibilidade.
Atleta jovem. Vive do futebol. Doente. Em tratamento. Apoio
do clube. Direito constitucional de trabalhar. Pena longa.
Desestímulo. Possibilidade de perda da carreira. Benefício de
retornar após um ano de suspensão mediante condições
impostas pelo Tribunal. Perda do benéfico em caso de não
cumprimento das condições impostas.
...
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso, mantendose a decisão da 1ª Comissão Disciplinar que condenou o
Recorrente na suspensão de dois anos, porém considerando
que o atleta ainda é jovem, está se tratando, vive do futebol,
tem direito constitucional de trabalhar e que um tempo de 02
anos de suspensão poderá aniquilar sua carreira, e talvez até
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desestimulá-lo para o esporte, concedo o seguinte benefício
ao atleta.
Se no prazo de 12 (doze) meses, o Recorrente comprovar nos
presentes autos, mensalmente, através de relatórios médicos
e exames laboratoriais (urina, sangue e cabelo), que está se
tratando, mantendo a abstinência e se recuperando, ele
poderá retornar as suas atividades profissionais no futebol,
após autorização a ser concedida pelo Pleno do STJD nos
presentes autos.
E como medida sócio educativa, determino que o atleta
mantenha as ações descritas no item 8 do relatório entregue
neste ato pelo Recorrente, o qual determino sua juntada nos
autos.
Caso, em qualquer um dos exames for constatado alguma
substância proibida no atleta (cocaína ou outras), o benefício
ficará automaticamente cancelado.
Se no período do benefício haver algum exame antidoping
com resultado positivo para qualquer substância proibida
(específica ou não), o benefício ficará automaticamente
cancelado.
De São Paulo para o Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2012.
Ronaldo Botelho Piacente
Relator.

Esse importante precedente julgado na mais alta Corte do futebol
brasileiro (STJD do Futebol) inaugurava, antes da vigência da codificação
mundial antidopagem (CMA 2015), o que ainda será reconhecido no CMA
de 2021, qual seja a necessidade de identificar o atleta dependente químico
para não o afastar do esporte por um longo período sem que tenha uma
chance real de recuperação. É a consagração da máxima de que o atleta
dependente merece sobretudo ser tratado, e não pura e simplesmente
afastado.
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) CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES

A COCAÍNA, droga perigosa, ilícita no mundo todo, para efeito da
nova realidade das normas antidopagem, será uma substância de abuso,
não obstante ser um potente estimulante do sistema nervoso central e
objetivamente conferir vantagens esportivas.
Resta saber de que forma ela será prevista ou classificada na Lista
de Substâncias e Métodos Proibidos da WADA-AMA a partir desse
enquadramento (substância de abuso).
O primeiro desafio diz respeito a quantidade da “droga mãe” e seus
metabólitos encontrados naquela amostra de urina. Se pouca quantidade,
a comum indagação de uma possível contaminação..., ou a insustentável
justificativa de uso “antigo”, em uma festa, balada, noitadas, portanto fora
de competição.
O segundo desafio será definir com exatidão o tipo de usuário a que
pertence aquela amostra de urina laudada por um laboratório certificado
WADA-AMA. E nesse novo contexto para o clássico estimulante, COCAÍNA,
será necessária uma imprescindível classificação técnica, por parte de um
Médico Perito habilitado e nomeado pela organização antidopagem já na
gestão de resultados, ou através do órgão judicante (nunca somente um
perito exclusivo do atleta).
E o terceiro desafio que se traduz em um potencial risco de não se
naturalizar a frequência social do uso de substâncias de abuso para
mascarar a presença de um potente e devastador estimulante nos
organizamos dos atletas.
Vale lembrar o balanço de probabilidades e a finalidade das
penalidades na Justiça Desportiva Convencional ou Antidopagem:
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O auditor não é vinculado de forma nenhuma para apreciar
as provas e formar a sua convicção, o seu convencimento, mas
deve, entretanto, sempre fundamentar, explicando porque
decidiu desta ou daquela maneira e quais as provas que o
levaram à decisão proferida (princípio da persuasão racional
ou livre convencimento motivado).
A prova não diz respeito a todos os fatos. Assim, não
dependem de prova os fatos notórios (conhecidos de todos);
os formulados por uma parte e confessados ou admitidos pela
parte contrária (são os fatos incontroversos); e os que
gozarem de presunção de veracidade (desde que o Código
assim os considere).
Além disso, não é admitida, no processo disciplinar, a prova
de fatos impertinentes (que não dizem respeito ao processo),
irrelevantes (que apesar de dizerem respeito ao processo não
influem na decisão) e impossíveis (admite-se prova de fatos
improváveis).
De todo modo, no processo antidopagem, consoante regra
encartada no art. 19 do CBA acima, há que considerar um
verdadeiro balanço de probabilidades, ou seja, “o padrão do
ônus da prova, em todos os casos, deve ser maior que um justo
equilíbrio de probabilidades, porém poderá ser menor que
uma certeza isenta de dúvida razoável”.
Vejamos as modalidades de prova mais comuns no processo
antidopagem.
(...)
17. Penalidades
Pena é a consequência da prática de uma infração disciplinar
ou antidopagem, definida pela teoria clássica do Direito
Penal, como sendo a privação ou diminuição de bens jurídicos,
imposta ao infrator em face do ato praticado.
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A finalidade da pena está relacionada com a função
pedagógica da Justiça Desportiva à medida que visa
especialmente:
(i) retribuir através da sanção atos praticados em
desconformidade com a moralidade desportiva e violadores
da norma desportiva – finalidade retributiva;
(ii) evitar ou obstar o cometimento de novas infrações pelo
infrator ou por quem quer que seja, com o exemplo da pena
aplicada – finalidade preventiva.
A retributividade e prevenção das penas disciplinares são
finalidades que podem ser plenamente alcançadas, refletindo
diretamente na diminuição da prática de condutas proibidas
no âmbito desportivo, desde que condicionado ao
instrumento disciplinar (Código) aplicável e o efetivo
comprometimento das instâncias da Justiça Desportiva com a
seriedade e celeridade nos julgamentos, e rigor na aplicação
de penalidades.”
Schmitt, Paulo M. JUSTIÇA DESPORTIVA ANTIDOPAGEM.
Amazon, pp. 100/101 e 202/203.

As regras para as substâncias tidas como “de abuso” para 2021, com
a possível e até provável drástica redução de penalidades por incidência na
“atenuante das atenuantes”, diminuindo normalmente de 01 (um) a 02
(dois) anos de suspensão em média, para sanções de 03 meses (ou até 01
mês de inelegibilidade para atletas submetidos a tratamento), não pode
servir de cheque em branco ou passaporte para alegação em julgamento
do uso ou abuso da COCAÍNA.
Por outro lado, há que se reconhecer o atleta flagrado com o
estimulante do sistema nervoso central, COCAÍNA, em seu organismo, ou
outra pessoa, como potencial usuário frequente e dependente químico da
droga.
Estamos, portanto, diante da dualidade do uso esporádico X
habitual da COCAÍNA; por atletas que estão inseridos na sociedade como
um todo e a administração potente e perigosa com reflexos danosos não
apenas à saúde, à ética, mas também ao equilíbrio esportivo, seu
indiscutível impacto na performance.
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9a) CONCLUSÕES
As chamadas substâncias ou drogas de abuso no CMA de 2021 não
podem jamais mascarar ou maquiar o uso no contexto esportivo de
qualquer natureza apenas mediante o seu mero enquadramento e
superficiais alegações sem a devida comprovação técnica.
Com efeito, será recomendável eleger inúmeros critérios rigorosos
que afastem a sedutora ideia de simples classificação ou enquadramento
de substância para fins de um balanço adequado de probabilidades e
específico à temática, tais como (i) quantitativo, (ii) concentração estimada,
(iii) densidade, (iv) anamnese, (iv) perícia médica, dentre outros aspectos
que eliminem qualquer dúvida acerca da ausência inequívoca do benefício
esportivo.

Densidade e
Concentração
Contexto
Esportivo

Anamnese

Análise
Quantitativa
e Qualitativa

Balanço de
Probabilidades

Identificação
de
Dependência

Perícia - Comprovação
Técnica

Substância
de Abuso

COCAÍNA

Diante de todo o exposto, recomenda-se cautela e prudência na
abordagem da temática. Em apertado resumo o atleta usuário dependente
químico merece o tratamento diferenciado previsto na novel legislação
antidopagem, este sim via de regra poderá contar com a diminuição ou a
incidência de atenuante significativa para sanções de 03 (três) meses, ou
01 (um) mês de suspensão se decidir se submeter a tratamento.
Os demais, em tese, não! E por que não?
Pelo simples fato de que não é possível identificar com segurança
uma diferença significativa entre o usuário esporádico (recreacional, ou
qualquer outra forma) e o uso (intencional ou não) do estimulante para
fins esportivos, ou ao menos os seus efeitos com reflexos importantes no
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contexto esportivo, ainda que a substância aparentemente de abuso esteja
dissociada do desporto.
É preciso tratar o doente, mas jamais permitir a fraude ou a
existência de um passaporte de “imunidade desportiva” aonde não há
doença. As substâncias de abuso não devem ser a porta de entrada ou
ponto de partida de substâncias proibidas nem tampouco a porta de saída
ou linha de chegada da vantagem esportiva ou da mácula da imagem do
binômio saúde-ética no desporto.
Não podem jamais estimular o ponto de partida de um gatilho de
substâncias ilícitas, perigosas e potentes em direção a qualquer ponto de
chegada que, sabemos, será desastroso, avassalador para o atleta e
danoso, destruidor para o esporte.

As substâncias de abuso não podem servir ao
abuso de substâncias!
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