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Aviso sobre medicamentos e declaração de ciência pelos combatentes
Os profissionais de esportes de combate estão proibidos de usar drogas para aumento de desempenho esportivo antes ou durante eventos de
esporte de combate, e não devem usar fármacos anti-inflamatórios não esteroides – AINES (Nonsteroidal Anti-Inflammatories - NSAIDS) no
prazo de uma semana antes de um evento de esporte de combate. Os combatentes são obrigados a divulgar todas as drogas, medicamentos e
suplementos que estiverem usando durante o exame médico realizado na ocasião em que são pesados. Além disso, os combatentes não
devem usar nenhuma droga, medicamento e suplemento entre a pesagem física e a conclusão do evento de esporte de combate, a
não ser que o combatente apresente uma notificação à Comissão Atlética do Estado de Nova York (New York State Athletic
Commission, NYSAC) e receba uma aprovação escrita.
Leia todo o aviso abaixo sobre às políticas de drogas da NYSAC, preencha a declaração de ciência e envie-a de volta à NYSAC. Em caso de
perguntas, entre em contato com a NYSAC (212-417-5700, ramal 3).
Fármacos anti-inflamatórios não esteroides (AINES):
Os combatentes que participam de um evento de esporte de combate devem evitar o uso de fármacos anti-inflamatórios não esteroides
(AINES) durante 1 (uma) semana antes de um evento devido ao potencial de maior risco de hemorragias. Toda cautela também ser tomada
quanto ao uso dos AINES durante lutas de treinamento (sparring). O uso de AINES uma semana antes de um evento de esporte de combate
pode causar o cancelamento da luta. Drogas não consideradas AINES:
ARTHROTEC
ASPIRIN (Ecotrin, Empirin, Halfprin, Bayer, Anacin, Zorprin, Excedrin, Bufferin)
CHOLINE MAGNESIUM TRISALICYLATE (Trilisate)
DICLOFENAC (Voltaren, Voltaren XR, Cataflam, Flector, Voltaren Rapide)
DIFLUNISAL (Dolobid)
ETODOLAC (Ultradol)
FENOPROFEN (Nalfon)
FLURBIPROFEN (Ansaid, Froben, Froben SR)
IBUPROFEN (Motrin, Advil, Nuprin, Rufen, Neoprofen)
INDOMETHACIN (Indocin, Indocin SR, Indocin IV, Indocid)
KETOPROFEN (Orudis, Orudis KT, Actron, Oruvail, Orudis SR)
KETORALAC (Toradol)
MECLOFENAMATE
MEFENAMIC ACID (Ponstel, Ponstan)
MELOXICAM (Mobic, Mobicox)
NABUMETONE (Relafen)
NAPROXEN (Naprosyn, Aleve, Anaprox, EC-Naprosyn, Naprelan)
OXAPROZIN (Daypro)

Substâncias ilícitas e drogas para aumento de desempenho esportivo:
O uso de substâncias ilícitas e drogas para aumento de desempenho – PED (Performance Enhancing Drugs - PED) representa uma ameaça
grave e crescente à integridade da competição atlética nos esportes de luta de boxe e artes marciais mistas. O uso de substâncias ilícitas e
PEDs no boxe profissional é estritamente proibido pela Comissão Atlética do Estado de Nova York. Todos os combatentes que se apresentam
em Nova York estão sujeitos aos testes de drogas, tanto para as substâncias ilícitas quanto para as PEDs. Na hipótese de resultado positivo de
um teste, a Comissão providenciará que a licença administrativa seja revogada, suspensão médica, confisco da bolsa e/ou multas adicionais.
Além das substâncias proibidas pelas Leis de Saúde e Penais de Nova York (New York Health and Penal Laws), as seguintes substâncias são
proibidas:
I. Substâncias não consideradas drogas para aumento de desempenho
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amphetamines (amphetamine and methamphetamine)
Barbiturates
Benzodiazepines
Cocaine metabolites
Marijuana metabolites
Methadone
Methaqualone
Opiates (codeine and morphine)
Phencyclidine
Propoxyphene
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II. Substâncias consideradas drogas para aumento de desempenho
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-Testosterone &/or Metabolite/ 1-Androstendiol/ 1-Androstendione
Bolasterone Metabolite
Boldenone/ Boldione/ Quinbolone Metabolite
Calusterone Metabolite
Clenbuterol
Clostebol Metabolite
Danazol/ Ethisterone &/or Metabolite
Dehydrochloromethyltestosterone (DHCMT) Metabolite
Dihydrotestosterone/ Drostandiol &/or Metabolite
Desoxymethyltestosterone Metabolite
ostanolone &/or Metabolite
Estra-4,9-dien-3,17-dione Metabolite
Fluoxymesterone Metabolite
Formebolone Metabolite
Furazabol Metabolite
4-Hydroxytestosterone/ Formestane Metabolite
6a-Methylandrostendione Metabolite
Mestanolone Metabolite
Mesterolone &/or Metabolite
Methandrostenolone (Methandienone, Dianabol) Metabolite
Methandriol &/or Metabolite
Methasterone Metabolite
Methenolone &/or Metabolite
Methylnortestosterone Metabolite
Methyltestosterone Metabolite
Methyl-1-testosterone &/or Metabolite
Mibolerone &/or Metabolite
Nandrolone/ 19-Norandrostendione/ 19-Norandrostendiol Metabolite
Norclostebol Metabolite
Norethandrolone/ Ethylestrenol Metabolite
Oxabolone Metabolite
Oxandrolone &/or Metabolite
Oxymesterone
Oxymetholone Metabolite
Prostanozol Metabolite
Stanozolol Metabolite
Stenbolone &/or Metabolite
Testolactone Metabolite
Testosterone/ Androstendione/ Androstendiol/ DHEA (T/E Ratio >6)
Trenbolone Metabolite

III. Agentes que mascaram o uso:
• Probenecid
• Epitestosterone (> 200 ng/mL)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PELO COMBATENTE:
Ao assinar abaixo, declaro que li e entendi o aviso acima. Reconheço que estou proibido de usar substâncias ilícitas e drogas para aumento de
desempenho esportivo, e que estarei sujeito a uma medida disciplinar em caso de uso das mesmas. Declaro ainda, que entendo que o uso de
AINES estará sujeito ao exame e consideração pela NYSAC e pelos médicos que atendem no ringue, que determinarão minha condição física
para competir como combatente profissional no Estado de Nova York. Declaro ainda estar ciente da minha obrigação de divulgar honestamente
ao médico que me examinar, se uso de AINES ou quaisquer outras drogas e/ou suplementos.

Nome do combatente (letra de fôrma): _______________________________________________

Assinatura do combatente: ________________________________________________________ Data: ___________________________
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