CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DO ESPORTE

REQUERIMENTO Nº
/2019
(Da Sra. Flávia Morais)

Requer que seja realizada
Audiência Pública para debater o tema
"Doping nos Esporte, um assunto de
Saúde Pública".

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa., ouvindo o Plenário, que
seja realizada audiência pública para debater o tema "Doping nos Esporte, um
assunto de Saúde Pública".
Na oportunidade, sugerimos que sejam convidadas a participar da
Audiência Pública, as seguintes instituições:
 Presidente da Confederação Brasileira de Musculação,
Fisiculturismo e Fitness; Maurício de Arruda Campos;
 Presidente do Tribunal Antidopagem – Ministério do Esporte;
Dra.Tatiana Mesquita
 Representante no Brasil da Federação Internacional de
Fisiculturismo; Alexandre Bortolato
 Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) –
Ministério do Esporte;
 Dr. Eduardo De Rose – referência brasileira no exterior no
combate ao uso de doping;
 Um atleta de fisiculturismo; a ser indicado pela Confederação
de Fisiculturismo;
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 Representante da Organização Nacional das Entidades do
Desporte – ONED.
JUSTIFICATIVA

O uso ilícito de substâncias - medicamentos e hormônios - como
artifício para ganhar competições esportivas é muito antigo. Já nos Jogos
Olímpicos da Grécia, cerca de três séculos antes de Cristo, havia uma
regulamentação para evitar que os competidores tivessem o baço arrancado.
Acreditava-se que com o esforço físico dos maratonistas, este órgão poderia
endurecer e prejudicar o resultado.
Ao longo dos anos, esse tipo de artimanha tem se sofisticado. Ao
mesmo tempo em que as substâncias e os fármacos são aprimorados para
passarem despercebidos nos exames de urina e de sangue feitos nos atletas, os
próprios métodos de detecção também se sofisticam.
Diante da escalada do uso de substâncias proibidas que prometam
melhor desempenho aos atletas, as entidades internacionais que tratam sobre o
tema, amparadas pela Convenção Internacional contra o Doping no Esporte, vêm
adotando regras cada vez mais rígidas, com o intuito de combater essa prática.
Assim, por se tratar de um tema de natureza complexa, propomos a
realização de audiência pública, com a participação de representantes de
entidades competentes, para que se faça um debate qualificado acerca da
necessidade de se ampliar as advertências de riscos à saúde, bem como da fraude
que se tornam as competições em que competidores se valem do uso de
substâncias proibidas para melhorar os seus desempenhos.
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Cientes da importância da matéria, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala das Comissões, em

de

Deputada Flávia Morais
PDT-GO

de 2019.

