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Cientistas e comitês olímpicos estão diante de um 
novo fenômeno: o doping genético, a manipulação 
do DNA para melhorar o desempenho esportivo. 
China e Rússia talvez já contem com atletas 
geneticamente modificados - e os primeiros 
casos podem vir à tona nos Jogos de Londres 

POR SALVADOR N O G U E I R A I ILUSTRAÇÃO T Ú L I O FAGIM 

OMO SE CRIA UM ATLETA CAMPEÃO? Até 
hoje a fórmula não tinha mistério: era a 
soma de um material humano de quali
dade (aquilo que costuma se classificar 
como "boa genética") com uma prepa

ração física e psicológica de elite. Condicionamento, 
treinamento, dieta equilibrada e ambiente aprimo
ram o que o indivíduo tem de melhor em sua ba
gagem genética. Nesse modelo, a cada competição 
vemos surgir atletas extraordinários como Michael 
Phelps, gigante das piscinas que colecionou oito me
dalhas de ouro nos Jogos de Pequim, em 2008 - nú
mero recorde em uma única edição das Olimpíadas. 

Mas e se fosse viável alterar o perfil genético ori
ginal de um esportista e torná-lo mais forte, veloz ou 
resistente? Apesar de ainda não ser possível comprar 
genes tão facilmente quanto esteroides anabolizantes, a 
ciência já permite conceber um superatleta transgênico 
- com DNA geneticamente modificado - e obter dele 
um desempenho melhor do que apenas com o mate
rial "de fábrica", por assim dizer. Esse novo conceito 
de dopagem é, no momento, uma das maiores preo
cupações da Wada (Agência Mundial Antidoping, na 
sigla em inglês). Formulado pela organização interna
cional em 2003, o doping genético é definido como "o 
uso não terapêutico de células e elementos genéticos 
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para aumentar a performance atlética". 
Mas seu grau de complexidade vai mui
to além do doping convencional, flagra
do inúmeras vezes em escândalos olím
picos (veja o quadro na próxima página). 

Acredita-se que o doping genético 
seja capaz de driblar o controle do re
centemente implantado passaporte bio
lógico do atleta - o registro eletrônico de 
amostras de sangue e urina recolhidas ao 
longo da carreira de um esportista, que 
acusa o uso de substâncias proibidas -, 
já utilizado durante as competições pré-
-olímpicas de Londres. O médico Michael 
Ashenden, um dos mais renomados ex-
perts em doping e passaporte genético, 
desenvolveu experimentos que mostra
ram a possibilidade de fraudar o passa
porte com a ingestão de microdoses de 
EPO (diminutivo de eritropoietina), hor
mônio que desencadeia na medula óssea 
a produção de grande quantidade de gló
bulos vermelhos, com aumento da troca 
de oxigênio e consequente melhora da 
resistência física. 

"O doping genético é a forma ilícita 
de uma das áreas mais estudadas no mun
do científico, a terapia gênica, a possibili
dade de tratar doenças a partir da mani
pulação e introdução de genes artificiais 
nos pacientes", explica Rodrigo Gonçalves 
Dias, doutor em biologia funcional e mole
cular pelo Instituto de Biologia da Univer
sidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
um dos maiores especialistas brasileiros 
no assunto. Ao inserir um gene específi
co nas células, pode-se induzir o corpo a 
produzir uma substância vital, como um 

hormônio ou proteína, que os genes natu
rais não são capazes de fabricar. 

Nos atletas, esse gene modificado po
de fortalecer uma função fisiológica du
rante provas que exigem, por exemplo, 
explosão, força ou resistência. Nos casos 
tradicionais, em que ocorre a ingestão de 
alguma substância, o doping é detectado 
na urina ou no exame de sangue do atleta. 
Como no doping genético a alteração acon
tece no DNA, identificá-la é um processo 
muito mais complexo. Os estudos para de
tecção da manipulação genética para fins 
esportivos são tratados com total sigilo. Até 
agora não houve nenhum caso comprova
do de doping genético - mas a comunida
de científica trabalha com a possibilidade 
de que os primeiros flagrantes apare
çam agora nas Olimpíadas de Londres. 

m 2004, um consórcio inter
nacional de cientistas anun
ciou, em artigo publicado 
na revista Nature, ter che
gado ao sequenciamento 

completo do genoma humano. Confor
me passou-se a conhecer melhor as cer
ca de 3,1 bilhões de "letras genéticas" que 
compõem nosso DNA, ficou claro que a 
receita para compor um ser humano en
volvia cerca de 20 a 25 mil genes. Gros
so modo, cada gene é uma sequência de 
moléculas que codifica ou regula o ní
vel de produção de uma proteína especí
fica. Na soma, com efeitos em cascata e 
relações complicadas entre genes e pro
teínas, eles constituem o conjunto de in
formações hereditárias de um indivíduo. 

Algumas das substâncias codificadas nos 
genes estão naturalmente ligadas ao de
sempenho atlético. E nos últimos anos es
sas relações começaram a ser mais bem 
desvendadas. 

O biólogo Rodrigo Gonçalves Dias 
lembra que foram identificadas centenas 
de variantes em genes com influência di
reta sobre capacidade cardiorrespiratória, 
resistência, força e potência muscular. "Pe
lo menos 400 variantes mostraram poten
cial para influenciar a performance físi
ca, embora nem todos sejam candidatos 
ao doping genético", explica. 

Um deles é o gene ACTN3. Vários la
boratórios, inclusive no Brasil, disponibi
lizam um exame de sangue para crianças 
que descobre nesse gene a presença de 
marcadores que predispõem à habilidade 
esportiva. A detecção de uma variante na 
estrutura do ACTN3 pode sugerir propen
são a obter sucesso em esportes de veloci
dade e explosão, como futebol ou corrida 
curta, ou de resistência, como maratona. 
Ou, ainda, se vale esperar do futuro es
portista perspectivas de desempenho em 
todas as categorias. Os laboratórios argu
mentam que o teste ajuda os pais a ex
plorar melhor futuras aptidões dos filhos. 

O sinal vermelho para o doping ge
nético acendeu nos anos 80, quando se 
clonou o gene que codifica o EPO. Quan
do injetado no atleta, esse hormônio clo-
nado aumenta seu rendimento. Foi o que 
aconteceu no Tour de France de 1998, 
quando os ciclistas Alex Zuelle e Laurent 
Dufaux admitiram ter tomado a versão 
sintética de EPO. 

ma maneira natural de 
estimular a produção 
de EPO nos atletas é o 
treinamento em grandes 
altitudes. O ar rarefeito 

eleva a quantidade de hemácias (célu
las vermelhas) no sangue e de EPO, me
lhorando o transporte do oxigênio até 
os músculos e gerando melhor rendi
mento em um nível de altitude normal. 
Essa oxigenação é particularmente útil 
para esportes que utilizam muita ener
gia aeróbica, como ciclismo, atletismo, 
corrida de longa distância, esqui e ou
tros. Apesar de ser um método comum, 
essa forma de aumento natural da EPO 
hoje é criticada por alguns especialis
tas. Eles defendem que outras altera
ções fisiológicas negativas decorrentes 
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da exposição prolongada à altitude prati
camente anulam essa melhora particular 
no desempenho. 

Em 2006, o técnico de corrida alemão 
Thomas Springstein - responsável seis 
anos antes pelo ouro olímpico do alemão 
Nils Schumann nos 800 metros - foi pre
so e processado sob a acusação de pres
crever para seus atletas Repoxygen, dro
ga que permite a introdução discreta no 
organismo de uma cópia do gene da EPO. 

O medicamento, criado por uma em
presa de biotecnologia britânica, foi origi
nalmente formulado para o tratamento da 
anemia grave. Ao longo dos anos surgiram 
casos de doping ligados ao Repoxygen, mas 
nenhum que levantasse suspeitas sobre pre-
miações olímpicas, como aconteceu com os 
atletas treinados por Thomas Springstein. 
Hoje, existe um teste capaz de distinguir a 
EPO sintética do hormônio produzido pe
lo corpo (a substância biotecnológica tem 
estrutura química ligeiramente diferente da 
natural). Mas as evidências sugerem que se
rá muito mais difícil a detecção da EPO pro
duzida como resultado da terapia genética. 

xames antidoping genético se 
encontram em fase de desen
volvimento em laboratórios 
por todo o mundo. O objeti
vo é que esses testes substi

tuam a única forma existente de detecção 
de alterações genéticas, a biópsia muscular 
- técnica que, além de invasiva, é imprati
cável em períodos competitivos, por exigir 
para o exame a retirada de uma amostra 
de tecido ou músculo do atleta. A grande 

esperança é um novo tipo de exame de san
gue, proposto por pesquisadores alemães, 
capaz de reconhecer proteínas produzidas 
pelo gene artificial transferido ao indivíduo. 

O escândalo protagonizado pelo trei
nador alemão ligado a uma vitória olímpi
ca revelou apenas a ponta de um fio de um 
novelo que pode levar a lugares desconhe
cidos. "Nos bastidores do mundo científico 
é senso comum que a criação de atletas ge
neticamente modificados já ocorre em labo
ratórios de biologia molecular, legalizados 
ou clandestinos, espalhados pelo mundo", 
afirma o biólogo Rodrigo Gonçalves Dias. 
Mas, se os superatletas transgênicos já estão 
por aí, onde encontrá-los? A falta de casos 
comprovados até agora não exclui a pos
sibilidade de que esportistas "produzidos" 
em laboratório já estejam em ação em algu
mas das principais competições. 

Para o esportista-cobaia, o perigo de 
se submeter ao doping genético é enorme, 
e não há certeza de que o procedimento 
resultará em ganho de desempenho. E será 
que atletas com genes manipulados podem 
se transformar em uma espécie de Incrível 
Hulk, personagem que sofreu uma meta
morfose depois de uma experiência mal-su-
cedida? O professor do Centro de Ciências 
Médicas da Universidade Federal Fluminen
se (UFF), Antonio Cláudio da Nóbrega, diz 
que sim. "Qualquer manipulação do geno-
ma oferece risco de efeitos adversos, dada 
a dificuldade de se controlar a magnitude 
das alterações provocadas pelo aumento de 
uma substância no corpo", afirma. 

De 27 a 29 de junho próximo, em 
São Paulo, a primeira edição do Simpósio 

Brasileiro de Genômica e Esporte vai 
discutir a elaboração de uma políti
ca nacional que permita utilizar novas 
técnicas em prol do desenvolvimento 
esportivo. Entre os palestrantes, esta
rá Theodore Friedmann, professor da 
Universidade da Califórnia, em San 
Diego, nos EUA, considerado um dos 
maiores especialistas mundiais em te
rapia gênica, que trabalha em parce
ria com a Wada em um departamento 
criado para estudar o doping genéti
co. Em artigo recente publicado na re
vista Science, intitulado "Gene Doping 
and Sport", Friedmann afirma: "Esta é 
a hora certa para olharmos como os 
avanços em genética estão afetando os 
esportes de forma que nunca se ima
ginaria há uma década". 

de Federal de São Paulo (Unifesp), explica 
que uma das metas do evento é descobrir 
como os estudos genéticos aplicados ao 
mundo esportivo podem ser usados para 
o bem - em relação à segurança dos atle
tas e ao aproveitamento de suas potencia
lidades. "Poderemos antever os usos pa
ra fins lícitos e ilícitos. A ciência em si é 
neutra. O que não é neutro é o uso que 
se faz dela", afirma. 

Os países mais avançados em estu
dos no combate ao doping genético são 
aqueles cujos cientistas são vinculados à 
Wada, basicamente dos Estados Unidos e 
da Europa. Por outro lado, a comunidade 
científica sugere que China e Rússia talvez 
já contem com atletas "modificados" cir
culando nas arenas esportivas. Esses pa
íses historicamente implementaram pro
gramas sistemáticos de doping de atletas 
(secretos, é claro) para Jogos Olímpicos. 
Por isso, são os que mais têm chance de 
se aventurar nesse novo negócio ilícito, 
segundo os cientistas. 

Antonio Claudio da Nóbrega, da UFF, 
que também será um dos palestrantes do 
evento brasileiro, diz que não será surpresa 
se casos de doping genético surgirem este 
ano nas Olimpíadas de julho. "Quase toda 
edição dos Jogos revela novos casos de do
ping até então desconhecidos pela ciência 
ou, ao menos, não incluídos na lista oficial 
de substâncias ou métodos proibidos." 
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Text Box
Fonte: GQ Brasil, São Paulo, n. 15, p. 148-153, jun. 2012. 




