
 

A AMA emite um alerta relativamente à substância GW501516 

21 de março de 2013 

A AMA teve conhecimento de que a substância do mercado negro GW501516 tem 
vindo a ser vendida a, e utilizada por, alguns praticantes desportivos. 

Os efeitos secundários deste composto químico são tão sérios que a AMA está 
excecionalmente a avisar os eventuais prevaricadores de modo a assegurar que há 
um completo conhecimento dos possíveis riscos para a saúde para os praticantes 
desportivos que caiam na tentação de usar GW501516 para melhorar o rendimento 
desportivo. 

A GW501516 era uma substância experimental cuja investigação pela empresa 
farmacêutica foi terminada quando problemas sérios de toxicidade foram descobertos 
em estudos pré-clínicos. 

Não foi, nem será, dada aprovação clínica para o uso desta substância. 

No entanto, a substância GW501516 tem estado disponível desde há uns meses no 
mercado negro, através da Internet e por outras vias. As autoridades antidopagem já 
detetaram o seu uso por praticantes desportivos, existindo já vários casos positivos. 

 

WADA issues alert on GW501516 

March 21, 2013 

It has come to WADA’s attention that the black market substance GW501516 is being 
sold to and used by some athletes. 

The side effect of this chemical compound is so serious that WADA is taking the rare 
step of warning “cheats” to ensure that there is complete awareness of the possible 
health risks to athletes who succumb to the temptation of using GW501516 for 
performance enhancement. 

GW501516 was a developmental drug that was withdrawn from research by the 
pharmaceutical company and terminated when serious toxicities were discovered in 
pre-clinical studies. 

Clinical approval has not, and will not be given for this substance. 

However, GW501516 has been available for some months on the black market, 
through the Internet and elsewhere. Anti-Doping authorities have already seen its use 
by athletes, as there are a number of positive cases. 


