
 

 

 

                           Bebida energética ou bebida esportiva? 
 

Conheça as características e diferenças. 

 Bebida energética ou hipertônica, também chamada de energético, é uma bebida não alcóolica que estimula o 

metabolismo e tem como finalidade fornecer ao consumidor energia através da ingestão de taurina. 

Geralmente vem em uma embalagem de alumínio diferente do padrão de refrigerante. É um tipo de 

bebida que ganha cada vez mais a adesão de diferentes públicos são as chamadas bebidas energéticas, 

que estimulam o metabolismo e tem por finalidade fornecer energia.  

São muitas as marcas encontradas no mercado: Red bull (líder em vendas e a primeira a entrar em 

vários países), Flying Horse, Adrenalinrush, Atomic, Bad boy, Burn, Monster, Red devil, Powerhouse ou 

Extasis. Estas bebidas contêm substâncias como cafeína, metilxantinas e vitaminas do complexo b, além de 

componentes herbais como guaraná, taurina, ginseng, maltodextrina, inositol, carnitina, creatina, 

glucoronolactona e ginkgo biloba. Enquanto algumas versões contêm altos teores de açúcar, outras são 

adocicadas artificialmente. 

Inicialmente a bebida energética foi desenvolvida para o público noturno, que desejava passar a noite toda 

dançando. Hoje o perfil do consumidor é mais abrangente: jovens, estudantes e até mesmo esportistas, de 

diferentes idades, fazem uso dessa bebida para os mais diversos fins. Os participantes de corrida de aventura 

ou de provas de duração prolongada, por exemplo, têm consumido estas bebidas durante competições e treinos 

para se manterem acordados ou buscarem melhor desempenho. 

Atualmente estas bebidas movimentam em torno de U$$ 20 bilhões por ano e suas estratégias de marketing 

voltam-se cada vez mais para os praticantes de esportes ou de atividades físicas em geral. Não é à toa que 

patrocinam atletas e apoiam eventos culturais em todo o mundo. 

Apesar de bebidas energéticas não serem prejudiciais se utilizadas com moderação, com orientação média ou em 

situações apropriadas, é importante saber optar por marcas que não apresentem concentrações abusivas de 

nenhuma substância, além de entender como o corpo pode reagir ao uso das mesmas. 

De acordo com a legislação brasileira, as bebidas energéticas podem ter a adição de cafeína como ingrediente no 

limite máximo de 350 mg/ l. os seguintes ingredientes também são permitidos, conforme os limites máximos no 

produto a ser consumido: inositol (20 mg/ 100 ml), glucoronolactona (250 mg/100 ml), e taurina (400 mg/ 100 

ml). 

A mais importante destas substâncias é definitivamente a cafeína, que além dos efeitos ergogênicos parece 

também aumentar o consumo de lipídios pelo corpo, poupando as reservas de carboidratos, o que é muito 

importante em exercícios de longa duração. Mas fique atento porque, apesar de a cafeína aumentar 
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momentaneamente o desempenho físico e mental, o consumo abusivo na maioria das vezes prejudica a 

performance, já que pode causar tremores, desordens do sono e problemas gastrintestinais. 

Hipertônicas x isotônicas 

É importante não confundir as bebidas energéticas com as esportivas. Diferentes das 

isotônicas (esportivas) ou hipotônicas (água), as energéticas são hipertônicas, pois possuem 

concentração de moléculas maior que a do sangue (alta osmolalidade), além de conter grande 

quantidade de carboidrato, o que a caracteriza como “bebida energizante”. Estas bebidas, 

em geral, possuem grande concentração de açúcar, por isto estimulam a sede, e apresentam vitaminas 

hidrossolúveis, como as do complexo B. 

Lembre-se: as bebidas energéticas são diferentes das esportivas porque visam fornecer substâncias 

estimulantes, como açúcar ou cafeína, enquanto que as bebidas esportivas visam reabastecer eletrólitos, açúcar, 

água e outros nutrientes, sendo geralmente isotônicas. As hipertônicas são consumidas antes da atividade física 

e dão sede, enquanto que as isotônicas são usadas para matar a sede, utilizadas durante ou depois da prática 

esportiva 

BEBIDAS ISOTÔNICAS OU ESPORTIVAS As bebidas esportivas são aquelas que tipicamente contêm 

carboidratos e sais minerais, em quantidades especialmente formuladas para quem pratica atividade física. Elas 

fornecem energia para os músculos antes, durante e após o exercício e mantêm o equilíbrio de líquidos pela 

reposição dos sais minerais perdidos com a transpiração. São bebidas consideradas isotônicas. 

Também conhecida por isotônico , é uma bebida constituída por água, sais minerais e carboidratos (6 a 8 por 

cento), contendo formação semelhante ao plasma sanguíneo (para facilitar sua absorção São ricos em cálcio, 

potássio, fósforo e sódio e foram desenvolvidas para repor líquidos e sais minerais perdidos pelo suor durante a 

transpiração. 

Isotônico: significa que a composição desses líquidos apresentam uma concentração de moléculas semelhante aos 

fluidos do nosso corpo e, portanto, podem ser incorporados e transferidos para a corrente sanguínea. 

 

Equilíbrio hidroeletrolítico: A atividade física intensa e prolongada causa a transpiração do corpo e assim a 

perda de sais minerais, principalmente sais de sódio, importantes para o equilíbrio orgânico, que tecnicamente 

chama-se hidroeletrolítico, pois para a maioria das funções de contração muscular do nosso corpo os minerais 

como sódio, potássio, magnésio, cálcio, entre outros, são importantes. 

 

Hidratação X Desidratação: O uso de isotônicos em casos de desidratação depende de recomendação médica. 

Entretanto, é comum a sua utilização como auxiliar no tratamento de algumas desidratações em crianças, por não 

provocarem diarreia nem possuírem substâncias capazes de inibir ou diminuir o poder de absorção intestinal. 

 

O teor de sódio: publicação de pesquisa americana que estabelece as necessidades de nutrientes para a 

população, recomenda a ingestão de até 6 g de cloreto de sódio por dia. Uma embalagem de 500 ml de isotônico 

contêm 225 mg de sódio, o que significa 1/10 da quantia verificada pela RDA. 

 

Contraindicação: Pessoas hipertensas e doentes renais ou que tenham retenção de líquidos devem consultar seu 

médico antes de consumir bebidas isotônicas.   
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Isotônico também engorda- Para quem pratica exercícios e precisa de uma reposição de sais, água e energia, a 

bebida isotônica é a mais indicada. Para aqueles que não praticam atividades físicas suficientes para perder 

muitas calorias, os isotônicos  

 Isotônicos não substituem a água -A recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é 

que bebidas isotônicas sejam consumidas apenas por atletas, depois de uma atividade pesada e indicada por um 

especialista. 

O consumo inadequado de bebidas isotônicas pode levar ao agravamento de algumas doenças crônicas, como 

hipertensão e diabetes. Essas bebidas são para quem pratica atividades físicas e precisam de uma reposição de 

sais e energia. 

Idosos e crianças 

Idosos e crianças devem tomar cuidado com os isotônicos, antes dos 6 e depois dos 60 anos, é muito difícil que a 

quantidade gasta durante os exercícios físicos justifique o consumo de bebidas esportivas. Na terceira idade, 

também é muito comum desenvolver doenças cardíacas e diabetes, o que torna o consumo de isotônico ainda 

menos indicado. 

Perigo para os rins 

O aumento de sais na corrente sanguínea pode favorecer sintomas de algumas doenças, como hipertensão, 

diabetes, doenças cardiovasculares e insuficiência renal. O isotônico não causa nenhuma dessas doenças, mas 

pode piorar o quadro para quem já sofre com elas. 

Por ter uma quantidade elevada de sais, principalmente o sódio, em excesso, os isotônicos são vistos como 

inimigos dos rins, já que podem sobrecarregá-los no processo de excreção deste mineral. 

Proteja os dentes 

O consumo destas bebidas em grandes quantidades pode vir a trazer problemas, como a fragilização do esmalte 

dos dentes. Isso ocorre devido ao baixo pH da fórmula. Por isso as bebidas isotônicas causam mais danos ao 

esmalte dos dentes do que refrigerantes, doces, sucos cítricos e cerveja. Os isotônicos com pH mais baixo, e que 

por isso prejudicam mais os dentes, são aqueles com sabores de frutas cítricas. “Laranja, limão e tangerina são 

os sabores que possuem caráter mais ácido e devem ser evitados. 

Antes de sair tomando bebidas isotônicas verifique com um profissional se há indicação para o seu caso 

Referências: http://www.brasilescola.com ;www.saudenainternet.com.brhttp://exercite-se.com.br 

 

                              Jogos Olímpicos 

          Um evento grandioso, realizado a cada quatro anos desde sua criação, os Jogos Olímpicos simbolizam a 

unificação de diferentes raças, cores e etnias. Todos os povos unidos pela paixão ao esporte, este é o significado 

da bandeira símbolo dos jogos, criada pelo francês Pierre de Frédy, composta por cinco arcos entrelaçados, cada 

qual representando um continente. 

          Segundo a mitologia Grega, os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia Antiga aproximadamente no ano de 

2500 a.C., em homenagem à Zeus, através de seu filho Hércules, que plantou as folhas usadas na fabricação da 

coroa utilizadas pelos vencedores. Mas os primeiros registros encontrados sobre os jogos são de 776 a.C., onde 

atletas de diferentes cidades-estados da Grécia deixavam seus conflitos de lado, para a participarem das 

disputas. 

          Após um grande temporal arrasar com a sede dos jogos, a única prova que se concretizou no ano de 776 

a.C, foi a corrida. O cozinheiro Coroebus de Elis concluiu a distância de 192,27 metros e foi o primeiro atleta a 

vencer em Olímpia, cidade que originou o nome da competição. 
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           A partir de então, ficou acertado que as Olimpíadas aconteceriam durante os meses de Julho e Agosto, 

no período de cinco dias. Com o passar dos anos, aumentou-se o número de modalidades esportivas, chegando a 

dez no século V a.C. 

           Os nomes dos esportes praticados na época eram bem peculiares, porém em sua execução, alguns são 

muito similares dos atuais. O primeiro deles é drómos, a corrida. O atleta chegava a percorrer uma distância de 

190 metros, vestido com armaduras. A corrida das bigas consistia em um carro puxado por dois cavalos, que 

também poderiam ser quatro, conhecida como quadrigas. Muito parecido ao nosso pentatlo, o péntathon era a 

junção de cinco modalidades: salto, corrida, arremesso de disco, lançamento de dardo e luta. Nesses confrontos 

diretos existiam a palé, semelhante a luta greco-romana, o pýgme, equivalente ao boxe e o mais cruel dentre os 

outros, o pancrácio, uma junção das duas modalidades de luta, onde era permitido cotoveladas, cabeçadas até 

mesmo torções. 

           Participavam das competições cidadãos gregos livres, que não haviam cometido nenhum tipo de crime. As 

mulheres eram impedidas até mesmo de assistirem aos jogos, exceto as sacerdotisas de Dêmetra. Todavia 

criaram uma competição própria para elas, realizada anteriormente a dos homens na mesma cidade sede, era 

conhecida como Heraea, nome dado em homenagem a esposa de Zeus, Hera. 

           As Olimpíadas foram interrompidas após os romanos invadirem a Grécia no século II. O imperador 

Teodósio I baniu tradições gregas e proibiu venerações aos deuses. Com isso em 393 d.C. ocorreu a última versão 

dos jogos na Era Antiga com 293 edições. 

          Somente depois de muitos séculos o historiador e pedagogo francês Pierre de Frédy, que ficou conhecido 

como Barão de Coubertin, resgatou a memória dos jogos. Em um primeiro momento, no ano de 1892, o aristocrata 

expôs um projeto ressuscitando as Olimpíadas, algo que não fez muito sucesso. No entanto, dois anos mais tarde, 

nas dependências da universidade Sorbonne, em Paris, com representantes de 13 países, os gregos afirmaram um 

acordo em que sediariam em Atenas o retorno dos Jogos Olímpicos. 

         Cobertin não só fez ressurgir as tradições gregas, como o ritual de acender a tocha olímpica, mas o 

espírito esportivo. Iniciou-se as Olimpíadas da Era Moderna, no ano de 1896, com a participação de 13 países, 

com modalidades de atletismo,luta livre, esgrima, halterofilismo, ciclismo, ginástica, tênis e natação. Apesar de o 

evento sofrer interrupções durante as duas grandes guerras mundiais, os Jogos Olímpicos continuam a ser o 

evento de maior importância no mundo dos esportes. 

 

                                 Qual a importância dos Jogos Olímpicos 
      

     Os Jogos Olímpicos são importantes principalmente por despertarem o interesse da população pelas práticas 

esportivas. O hábito de praticar um esporte com regularidade traz inúmeros benefícios tanto para o corpo 

quanto para a mente, além disso, passa uma mensagem de união entre as nações mesmo que elas compitam entre 

si, há um espírito de fraternidade entre os atletas. 

 

                           Jogos Olímpicos de 2021 
 

     As Olimpíadas 2021 deveriam ter acontecido no ano passado. No entanto, isso não aconteceu por conta da 

pandemia da Covid-19. A edição 2021 dos Jogos Olímpicos está prevista para acontecer entre os dias 23 de 

julho e 08 de agosto. A Paralimpíada deve ocorrer de 24 de agosto a 5 de setembro. Os dois eventos 

acontecerão em Tóquio, no Japão. 

Olimpíadas de Tóquio 2021:Todas as modalidades que farão parte dos próximos jogos 

Confira, a seguir, uma lista com todas as modalidades das Olimpíadas de Tóquio 2021 e as características de 

cada uma. 

 

1. Basquete 

A primeira vez que o basquetebol figurou nas Olimpíadas valendo medalha foi em 1936, em Berlim. 
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Nas modalidades masculina e feminina, os Estados Unidos são os maiores vencedores do basquete mundial. 

2. Basquete 3 x 3 

A modalidade, variação do tradicional basquete 5 x 5, fará a estreia nos Jogos Olímpicos em Tóquio. 

3. Tiro com arco 

Modalidade introduzida nas Olimpíadas de Seul, em 1988, tem os sul-coreanos como potência hegemônica - eles 

conquistaram todos os ouros nos jogos do Rio de Janeiro, em 2016. 

4. Ginástica artística 

Uma modalidade muito tradicional, presente desde a primeira versão dos Jogos Olímpicos modernos, em 1896. 

No masculino, os melhores ginastas são de Japão, China e Rússia. Entre as mulheres, destacam-se Estados 

Unidos, Rússia e China. 

5. Nado artístico 

A tradição da modalidade vem do nado ornamental e ballets aquáticos, comuns no fim do século 19. 

O esporte estreou nas Olimpíadas em 1984, em Los Angeles, e tem Estados Unidos e Canadá como maiores 

vencedores historicamente. 

6. Atletismo 

O esporte é dividido em várias categorias e sempre esteve presente nos Jogos Olímpicos modernos. 

Nas provas curtas, americanos e atletas dos países caribenhos costumam dominar. Nas de longa distância, os 

africanos são os mais fortes. 

7. Badminton 

Esporte olímpico desde os jogos de Barcelona, em 1992, o badminton - uma mistura de tênis com vôlei, em que a 

bola é uma peteca - é dominado pelos chineses. 

8. Baseball e softball 

Em português, beisebol e softbol. 

O baseball era um esporte de demonstração no começo do século 20, passando a valer medalha em 1992.  

Depois de 2008, deixou de ser um esporte olímpico, mas voltará a ser em Tóquio 

Cuba é o país com mais medalhas de ouro na modalidade. Softball é um esporte irmão. 

9. Vôlei de praia 

A estreia do vôlei de praia como esporte olímpico foi em 1992, em Barcelona.  

Os países mais fortes na categoria são Brasil e Estados Unidos. 

10.Boxe 

Boxe é uma das modalidades das Olimpíadas desde 1904, quando os jogos foram disputados em St. Louis.Assim 

como no baseball, Cuba e Estados Unidos são os dominantes da categoria. 

11. Canoagem Slalom 

É uma modalidade em que o canoísta deve completar um percurso em corredeira no menor tempo possível. 

Sua estreia olímpica aconteceu em Munique, em 1972, e os europeus República Tcheca, Alemanha, França, 

Eslováquia, Eslovênia e Grã-Bretanha são favoritos. 

12. Canoagem velocidade (sprint) 

Essa categoria é realizada em água plana, em baterias de várias distâncias.  

Antes de se tornar uma das modalidades das Olimpíadas, em 1936, a canoagem sprint foi um esporte de 

demonstração. 

Nesse esporte, há vários países com bons resultados, como Alemanha, Grã-Bretanha e Brasil. 

13. Ciclismo BMX corrida 

Diferente do freestyle, aqui, o objetivo é chegar na frente dos adversários ao percorrer uma pista.  

A primeira competição a nível olímpico ocorreu em Pequim, 2008.  

Estados Unidos, Colômbia e Austrália são três dos países mais tradicionais na modalidade. 

14. Ciclismo BMX Freestyle 

Nessa modalidade, os competidores têm duas oportunidades para mostrar suas manobras em 60 segundos. 

A categoria vai estrear como esporte olímpico em Tóquio.  
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Os favoritos à medalhas vêm da Austrália, Venezuela, Japão, Estados Unidos e Inglaterra. 

15. Ciclismo - mountain bike 

Os participantes percorrem entre quatro a seis quilômetros em trilha.  

Tornou-se uma das modalidades das olimpíadas em 1996, em Atlanta.  

Há muitos competidores com chances de medalhas, boa parte deles de nacionalidades europeias. 

16. Ciclismo de estrada 

Essa modalidade existe desde os primeiros Jogos Olímpicos, em 1896.  

Em 2021, será a primeira vez que o ponto de partida e de chegada dos ciclistas serão diferentes 

(tradicionalmente, era um circuito). 

Os países europeus são os mais fortes na modalidade, mas, nos últimos anos, a Colômbia tem apresentado 

ciclistas de destaque, inclusive o último campeão do Tour de France. 

17. Ciclismo de pista 

Nessa modalidade, os ciclistas competem em uma pista fechada.  

Também é disputada desde 1896.  

Nas últimas Olimpíadas, os britânicos têm faturado a maior parte das medalhas. 

18. Saltos ornamentais 

O esporte em que os competidores fazem acrobacias ao saltar em uma piscina se tornou uma das modalidades 

das Olimpíadas em 1904.  

Estados Unidos são a potência hegemônica, mas, desde 1984, os chineses têm disputado no mesmo nível. 

19. Hipismo 

Modalidade que estreou nas Olimpíadas em 1900, envolve competições individuais e em time.  

Entre as nações favoritas, estão Suécia, França, Estados Unidos e Grã-Bretanha. 

20. Esgrima 

Esporte olímpico desde a fundação das Olimpíadas modernas, a esgrima tem participantes fortes de todos os 

continentes, o que a torna uma das modalidades mais difíceis de prever o resultado. 

21. Futebol 

Nas Olimpíadas, o esporte que é reconhecido como o mais popular do planeta é disputado por jogadores com até 

23 anos de idade.  

O futebol é jogado nas Olimpíadas desde 1900 e tem o Brasil como um dos países favoritos à medalha de ouro. 

22. Golfe 

O golfe figurou como uma das modalidades das Olimpíadas de 1900 e 1904, depois deixou de ser esporte 

olímpico, voltando a ser em 2016. 

Os americanos são os maiores vencedores na categoria masculina, enquanto as competidoras da Coreia do Sul são 

as favoritas no feminino. 

23. Handebol 

Originalmente jogado ao ar livre, o handebol se tornou esporte olímpico em 1936, nas Olimpíadas de Berlim. 

Entre os homens, apenas uma vez um país não europeu ganhou ouro: a Coreia do Sul, que já faturou seis medalhas 

no feminino. 

24. Hóquei na grama 

Como estamos falando dos Jogos Olímpicos de verão, o hóquei é jogado na grama, não no gelo.  

Tornou-se esporte olímpico em 1908 e tem a Índia como principal equipe no cenário global. 

25. Judô 

A arte marcial de origem japonesa tornou-se esporte olímpico em 1964, e é uma das modalidades das Olimpíadas 

que mais garantem medalhas para o Brasil. 

26. Karatê 

Em 2021, veremos pela primeira vez o karatê como esporte olímpico.  

Apesar de ser uma modalidade tradicional japonesa, os campeonatos mundiais costumam ter vencedores de 

várias nacionalidades. 
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27. Maratona aquática 

A estreia como uma das modalidades das Olimpíadas ocorreu em Pequim, em 2008.  

A competição ocorre em local ao ar livre.  

É um esporte em que atletas de vários países têm chances de medalha. 

28. Pentatlo moderno 

É uma modalidade curiosa, pois agrega hipismo, esgrima, natação, corrida e tiro em uma única competição.  

Esporte olímpico desde os jogos de Estocolmo, em 1912, o pentatlo moderno tem Hungria e Suécia entre os 

países mais fortes. 

29. Ginástica rítmica 

Esporte olímpico desde 1984, a ginástica rítmica é há muito tempo uma modalidade liderada pela Rússia. 

30. Remo 

O remo estreou como esporte olímpico nos jogos de Paris, em 1900.  

Atualmente, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Alemanha, Austrália e Estados Unidos estão entre os países mais 

fortes na modalidade. 

31. Rugby 

As disputas do rugby valeram medalha olímpica em 1900, 1908 e 1924.  

Depois de muito tempo, voltou a ser um esporte olímpico em 2016, em um formato com sete jogadores em cada 

time - a modalidade mais jogada é com 15. 

Assim como no futebol, há vários países com seleções fortes.  

Nova Zelândia costuma impor muito medo aos adversários, mas África do Sul, Grã-Bretanha e França também 

têm times fortes. 

32. Vela 

Desde as Olimpíadas de 1900, só em 1904 os Jogos Olímpicos não tiveram competições de vela.  

Europeus da Grã-Bretanha, Espanha, França e Noruega são fortes, mas Estados Unidos, Austrália e Nova 

Zelândia têm se destacado também. 

33. Tiro 

Desde os primeiros Jogos Olímpicos nesta versão moderna, em 1896, apenas em duas ocasiões não houve 

competição de tiro.  

Os maiores medalhistas são Estados Unidos, China e Coreia do Sul. 

34. Skate 

Um esporte urbano bem mais recente que a maioria das outras modalidades das olimpíadas, o skate fará sua 

estreia nos jogos de Tóquio. 

Os donos da casa estão particularmente esperançosos, já que Aori Nishimura é uma das favoritas a levar 

medalha na categoria feminina, e Yuto Horigome no masculino. 

35. Escalada 

É mais um esporte que vai estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio.  

Japão, Alemanha, Grã-Bretanha e Eslovênia têm boas chances de medalha nesta modalidade. 

36. Surfe 

Outro esporte a estrear como modalidade das olimpíadas é o surfe.  

A maior potência historicamente no esporte são os Estados Unidos, mas, recentemente, os brasileiros têm 

faturado muitas conquistas. 

37. Natação 

A primeira vez que uma piscina foi utilizada para a competição de natação nas Olimpíadas foi em 1908, em 

Londres.  

Vários países têm chances de medalha, inclusive os donos da casa. 

38. Tênis de mesa 

A estreia do tênis de mesa como esporte olímpico ocorreu em 1988, nos jogos de Seul.  

É uma das modalidades das olimpíadas com a maior supremacia de um país, a China. 

https://all.accor.com/pt-br/brasil/magazine/one-hour-one-day-one-week/playlists-athletes-91b7a.shtml
http://surfe/


 

 

39. Taekwondo 

A arte marcial apareceu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1988, no país em que nasceu, a Coreia do Sul.  

Valendo medalha, a estreia foi em Sydney, no ano de 2000.  

Coreanos são os favoritos nesta modalidade. 

40. Tênis 

Este é um esporte que estava nas primeiras Olimpíadas modernas, mas depois de 1924 foi removido dos Jogos 

Olímpicos, retornando em 1988. 

Entre os homens, os principais atletas do mundo no tênis são o suíço Roger Federer, o sérvio Novak Djokovic e o 

espanhol Rafael Nadal.  

Resta saber se todos participarão das Olimpíadas de Tóquio. 

41. Ginástica de trampolim 

Tornou-se uma das modalidades das Olimpíadas em 2000, nos jogos de Sydney.  

Até aqui, os países que mais conquistaram medalhas na categoria são China e Canadá. 

42. Triatlo 

O esporte, que combina natação, ciclismo e maratona, tornou-se uma modalidade olímpica em 2000.  

É outra categoria em que há vários países com chance de medalha. 

43. Vôlei 

Em 1964, Tóquio também sediou as Olimpíadas - e foi naquele ano que o voleibol se tornou um esporte olímpico.  

É uma das maiores esperanças de medalha para o Brasil, tradicionalmente muito forte na categoria. 

44. Polo aquático 

Espécie de handebol na água, o polo aquático apareceu ainda nas Olimpíadas de Paris, em 1900.  

É um esporte em que países do leste europeu, como Hungria, Sérvia e Croácia são muito competitivos. 

45. Halterofilismo 

O levantamento de peso está presente desde as Olimpíadas de 1896, em Atenas.  

China e países do antigo bloco soviético têm grande tradição na conquista de medalhas nesta modalidade. 

46. Luta 

A modalidade é disputada em duas categorias: luta greco-romana, presente desde as primeiras Olimpíadas, e luta 

livre, esporte olímpico desde 1904.  

Atletas russos são os mais vencedores, seguidos por lutadores dos Estados Unidos, Japão, Geórgia e Turquia. 

 

 

                               Anabolizantes 
 

Os anabolizantes (esteróides androgênicos anabólicos) são hormônios sintéticos que imitam o 

hormônio testosterona. Apesar de ser conhecido como um hormônio masculino, a testosterona também é 

encontrada nas mulheres, em quantidade bem menor. 

A testosterona natural tem dois efeitos distintos no organismo: 

1. Efeito andrógeno: influencia nas características masculinas como mudança de voz, crescimento do órgão 

sexual, crescimento de bigode e barba, além de pêlos nas axilas e áreas genitais, e agressividade. 

2. Efeito anabólico: tem influencia no controle de gordura, aumento de massa muscular, força, etc.  

O desenvolvimento dos esteróides anabólicos teve como objetivo o aumento do efeito anabólico e a diminuição do 

efeito andrógeno. No entanto, não houve sucesso na tentativa de obter um anabolizante sem o efeito andrógeno 

Os anabolizantes sintéticos são utilizados no tratamento de algumas doenças, porém, a maior parte dos usuários 

utiliza com o objetivo de aumentar a capacidade de treinamento (diminuição da fadiga), com consequente 

aumento da força física e da massa muscular. Entre os atletas profissionais, o uso dessa substancia caracteriza 

https://all.accor.com/pt-br/brasil/magazine/one-hour-one-day-one-week/sydney-family-trip-98239.shtml
https://all.accor.com/pt-br/brasil/magazine/one-hour-one-day-one-week/o-que-fazer-em-paris-a-noite-223b2.shtml
http://www.infoescola.com/hormonios/testosterona/


 

 

doping. O uso é maior entre os homens, mas o índice de mulheres usuárias de anabolizantes é crescente. Os 

anabolizantes são encontrados como comprimidos, cápsulas e injeções intramusculares.  

Os usuários de anabolizantes podem desenvolver dependência. São inúmeros os possíveis efeitos colaterais. 

Alguns são comuns a homens e mulheres, enquanto outros são específicos a cada sexo. 

HOMENS MULHERES 

Calvície  

Virilização (engrossamento da voz, aparecimento de pêlos na 

face, etc.), diminuição das mamas 

Ginecomastia (crescimento dos 

mamilos) 
Amenorréia, Infertilidade 

Hipertrofia da próstata Hipertrofia do clitóris 

Acne  

Impotência e Esterilidade 

Agressividade 

Hipertensão  

Limitação do Crescimento 

Problemas de Tendões e Ligamentos 

Aumento do Colesterol 

Dores de Cabeça 

Enrijecimento das articulações 

Hepatotoxidade 

Insônias 

Selamento das epífises ósseas 

Coronáriopatias 

Efeitos colaterais em adolescentes 

 Crescimento comprometido – O abuso de agentes pode prematuramente parar o crescimento do 

comprimento dos ossos (fusão prematura da epífise devido aos altos índices de metabólitos do 

estrogênio) 

 Maturação óssea acelerada 

 Aumento na frequência e duração das ereções 

 Desenvolvimento sexual precoce e desenvolvimento extremo das características sexuais secundárias 

(hipervirilização) 

 Crescimento do falo (hipergonadismo ou megalofalia) 

 Aumento dos pêlos púbicos e do corpo 

 Ligeiro crescimento de barba 

Como dizem, tudo demais estraga. E é assim mesmo, uma pessoa muito musculosa acaba se tornando feia. 

Músculo demais também é exagero. Além de que, o uso excessivo pode até matar. Por isso prefira fazer 

exercícios físicos ao invés de usar anabolizantes. Por mais que você demore mais para pegar um bom físico, é 

bem mais saudável. Tudo acontece com o tempo, não é verdade? E dessa forma que você deve pensar. 

http://www.infoescola.com/dermatologia/calvicie/
http://www.infoescola.com/doencas/ginecomastia/
http://www.infoescola.com/doencas/amenorreia/
http://www.infoescola.com/doencas/acne/
http://www.infoescola.com/sexualidade/impotencia-sexual/
http://www.infoescola.com/doencas/hipertensao-arterial-pressao-alta/


 

 

Em competições esportivas, se o atleta que estiver competindo for pego usando esse tipo de substância, será 

automaticamente desclassificado e punido pelo órgão de desporto responsável pela competição. 

Os anabolizantes podem causar dependência, mas não são considerados como risco para consumo de outras 

drogas. 

Os casos de morte causados por anabolizantes não são poucos. Um exemplo é o caso da fisiculturista carioca 

Lúcia Helena de Jesus Gomes, três vezes campeã brasileira, que morreu em decorrência do uso continuo de 

anabolizantes. Lúcia não competia mais, pois foi impedida por negar-se a fazer o teste antidoping. 

Após a interrupção do uso de anabolizantes 

Aumento de sensibilidade extrema às infecções, perda de peso e perda de força - Com o equilíbrio negativo 

do nitrogênio, não ocorre a sintetização suficiente de proteína para afetar a recuperação, especialmente se a 

pessoa insistir no treino pesado durante este período. 

Enrijecimento e sensibilidade nas articulações - Geralmente ocorre o enrijecimento da articulação 

acompanhado de fortes dores. Alguns levantadores experimentados recomendam a diminuição gradual da 

dosagem, antes da interrupção total, para combater este problema. 

Outros efeitos - Mais raros, porém devem ser mencionados como: hepatite (agulha infectada), câimbra, câncer, 

cefaleias, náuseas e distúrbios gastrintestinais, tendência a sangramento nasal, sonolência, sensação de bem-

estar, interrupção da função da tireoide, perda de apetite, aumento de apetite, irritação intestinal (sangue nas 

fezes), tontura, e, em alguns casos redução da massa pobre do corpo. Quase todos os atletas estão conscientes 

dos riscos em potencial envolvidos no uso (e abuso ou mau uso) do esteroide, mas acham que os riscos não são tão 

importantes quanto as recompensas em potencial. "Vencer a qualquer custo."  

 

http://www.infoescola.com/bioquimica/anabolizantes/ 

https://adolescentesemfoco.wordpress.com 
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