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   A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), em 30 de janeiro de 2019 passa a ser uma secretaria 
do atual  Ministério da Cidadania,  extinto Ministério do Esporte.  

   Mesmo com as alterações estruturais a ABCD continua com as mesmas competências e atribuições, ou seja, 
órgão específico singular do Ministério da Cidadania. A ABCD é signatária do Código Mundial Antidopagem             
contribuindo para  a erradicação da dopagem no esporte no Brasil.  

   Signatária da Convenção Internacional contra a Dopagem no Esporte, a República Federativa do Brasil,             
internalizou o Código Mundial Antidopagem, na 29ª Reunião Ordinária do CNE, realizada em 16 de junho de 
2015.  De forma a promover a harmonização legal com o Código Mundial Antidopagem, criou-se o Código Brasileiro 
Antidopagem, de natureza distinta das leis penais e cíveis. 

 A ABCD é a única Organização Nacional de Antidopagem  (ONAD) do Brasil reconhecida pela Agência Mundial 
Antidopagem  (AMA), cuja ações estão previstas no Capítulo VI-A da Lei 9.615/98 (Lei Pelé), regulamentadas pelo   
Código Mundial Antidopagem e pelo Decreto 9.674/2019.  

   A ABCD como a Organização Nacional Antidopagem no Brasil tem jurisdição de Testes, Autorização de Uso       
Terapêutico, Gestão de Resultados, Sanções, Investigações e outras atividades antidopagem no território brasileiro.  

MISSÃO                                                         

Consolidar a consciência        

antidopagem e defender, no 

âmbito nacional, o direito     

fundamental dos atletas de    

participarem de competições 

esportivas livres de quaisquer 

formas de dopagem. 

VISÃO                                                                      

Assegurar que o esporte no   

Brasil seja livre de dopagem,  

promovendo ativamente a     

saúde, a licitude e a igualdade 

nas competições, disseminando a 

ética e os valores do jogo limpo 

em todas as manifestações    

esportivas. 

OBJETIVO                                           

Estar entre as principais Organizações 

Nacionais Antidopagem no que diz 

respeito à qualificação de Oficiais de 

Controle de Dopagem e Oficiais de 

Coleta de Sangue, assim como à   

Informação, Educação, Prevenção, 

Inteligência e Ação, construindo um 

eficiente Plano de Distribuição de 

Testes incluindo todos os esportes do 

Programa Olímpico e Paralímpico. 
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 A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem  observa os seguintes Princípios e Valores: 

- Ética, jogo limpo e honestidade; 

- Responsabilidade Estrita do Atleta por suas ações; 

- Legalidade; 

- Transparência Pública; 

- Responsabilidade e respeito pela privacidade; 

- Saúde; 

- Excelência em desempenho; 

- Caráter e educação; 

 

 

- Independência nas decisões e atividades operacionais como Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; 

- Assumir e implementar normas e regulamentos que estejam em conformidade com o Código; 

- Cooperar com outras organizações nacionais relevantes, agências e outras organizações antidopagem; 

- Promover pesquisa Antidopagem; 

- Promover Educação; 

- Gerenciar os Resultados de forma que o Tribunal adquira as informações necessárias para julgar o atleta e decidir    

se o mesmo será ou não sancionado por violação de regras antidopagem; 

- Cooperar com a AMA e outras Organizações Antidopagem. 

 A Essência da ABCD com Atribuições e Responsabilidades:  

- Diversão e alegria; 

- Trabalho em equipe; 

- Dedicação e compromisso; 

- O respeito pelas regras e leis; 

- Respeito por si próprio e por outros participantes; 

- Coragem; 

- Espírito Esportivo e 

- Comunidade e Solidariedade. 

A  ABCD por meio da Coordenação de Ações de         

Educação, Informação e prevenção vem construindo 

um caminho sólido, no  sentido de sedimentar, no seio 

da sociedade brasileira e especialmente junto as     

Confederações Esportivas, Universidades, Comitê 

Brasileiro de Clubes, Conselho Federal de Educação 

Física, a ideia do esporte praticado com ética,      

respeito, disciplina e solidariedade, bases                  

indissolúveis de uma sociedade justa e  harmônica.  
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A abordagem no ano de 2018 foi FACE A FACE com mais de 

138.000 pessoas entre jovens atletas, atletas de alto rendimento, 

pessoal de apoio dos atletas, família e profissionais da área do     

esporte.   A ABCD atuou diretamente/presencialmente em 9 (nove)

cidades!     

Os  atletas eram recepcionados em um estande 

do #JOGOLIMPO e recebiam material educativo e                   

um kit do atleta.   

A ABCD divulgou a campanha #JOGOLIMPO em 2018 destinada 

a democratizar o acesso à informação sobre antidopagem e os 

malefícios da dopagem, promovendo assim, a igualdade de   

 condições durante a competição de todos os atletas, 

 melhoria de qualidade de vida e a prevenção de 

 problemas de saúde ocasionados por substâncias e 

métodos proibidos.  
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A maioria dos jovens atletas verbalizaram nunca ter ouvido falar   

sobre antidopagem no esporte e que as informações são muito 

úteis. 

De forma lúdica é possível transmitir uma mensagem importante e  

inovadora no Brasil.  

Com  a utilização de um mascote que atrai jovens até pelo nome, 

ABCDog, o estande é muito visitado e a novidade nos jogos        

escolares da juventude é um sucesso. 

Os jovens que visitaram o estande postaram fotos em suas redes 

sociais com a hashtag #JOGOLIMPO e isso ajudou na disseminação 

da    campanha na mídia. 

 A ABCD UTILIZA A LINGUAGEM DOS JOVENS PARA ALCANÇAR O MAIOR NÚMERO DE ATLETAS ENTRE 11 E    

17 ANOS E APRESENTA A CULTURA ANTIDOPAGEM. 

A tecnologia, tão usada na atualidade, se tornou um 

instrumento para trazer jovens ao estande e poder 

apresentá-los a  antidopagem. Jogos interativos com o 

uso de TVs touch screen e utilização das redes sociais 

desperta  nos jovens o desejo de fazer parte da          

campanha #JOGOLIMPO. Outras ferramentas utilizadas 

nesse contexto são: jogo de cartas ABCD e Palavras  

Cruzadas para  aprendizado. 

COMO ISSO FUNCIONA  

NA PRÁTICA 
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Corrida para a Paz 2018—CISM DAY             

Run For Peace 

VII Seminário Legal Antidopagem                    

Sul-americano 

I Seminário Brasileiro Antidopagem  

8º Fórum Mundial de Água 

Play True Day - Dia Internacional 

do Jogo Limpo 2018 

Palestra—Federação                    

Espiritossantense de Judô 

 

Semana de Atividades                

Educativas Antidopagem 

Campanha #JOGOLIMPO           

no Futebol 
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XII Jogos Militares da Amizade 

Participação da Liga Nacional de                 

Futsal na Campanha #JOGOLIMPO 

25ª Jornada de Atualização e                          

Recertificação de OCD e OCS 

Palestra—Dia do Educador Físico 

no Brasil 

Gracie Pro 2018—Lute pela Glória 

Jogos Desportivos do Exército  

Palestra—Atletas do Time Brasil — COB 

Jogos Universitários Brasileiros — JUBs 

Jogos Escolares da Juventude — COB 

26ª Jornada de Atualização e                   

Recertificação de OCD e OCS 

BISfed 2018 - São Paulo –                                              

Boccia Regional Open 



 

© 2019 ABCD. Todos os direitos reservados.                                                                                                                          9 

 

Um multidão, 9.600 participantes! Assim foi o início da Corrida para a Paz,  um grande evento esportivo.  Realizada no dia 18 
de fevereiro de 2018, em Brasília, com um percurso total de 5km. A Autoridade Brasileira de controle de Dopagem foi      
parceira na corrida -  CISM DAY RUN 2018 – que  foi criada pelo Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM), com o 
objetivo de incentivar a prática desportiva e promover a paz mundial. Uma das suas características é a participação          
voluntária e não competitiva, que acontece em âmbito nacional e internacional, organizada pelas Forças Armadas de cada 
um dos 135 países integrantes do Conselho. 

A CISM DAY RUN promove o esporte praticado pelas forças armadas, além de                                                     
estreitar os laços com as federações esportivas e colocar em contato as    
instituições internacionais com as forças armadas de cada país participante. 
Ao fazê-lo , o CISM pretende contribuir para a paz mundial. Neste âmbito, a 
ABCD coaduna que o esporte deve ser limpo e praticado por todos. 

Anualmente a CDMB (Comissão Desportiva Militar do Brasil) realiza a      
Corrida para a Paz, que em 2018, teve a parceria do Exército Brasileiro; a 
corrida ocorre na mesma data  em todos os países membros do Conselho     
Internacional do Esporte Militar (CISM). Oportunamente, realizou-se a    
celebração da data de criação do CISM, que completava 70 anos. 

“A ideia é que esse evento, que tem repercussão internacional, nos ajude a 
ampliar a campanha #JOGOLIMPO em todo o país. E existe  também o plano 
de que esta parceria com as Forças Armadas possa ser ampliada para que a 
campanha #JOGOLIMPO seja cada vez mais difundida em todo o país”, disse 
o Secretário Nacional da ABCD, Luiz Celso Giacomini.  Ademais, teve  a   
oportunidade de falar  sobre os objetivos da  Campanha #JOGOLIMPO, onde 
destacou que a disseminação do espírito esportivo é de grande importância 
para avançar na realização do plano da ABCD em promover a cultura       
antidopagem no país. 
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A ABCD concedeu várias entrevistas    

para redes de TV.     Sempre enfatizando 

a  importância do   espírito esportivo e 

o compromisso de estabelecer e       

consolidar a política pública                 

antidopagem, e defender no âmbito   

nacional o direito fundamental dos  

atletas de participarem do jogo limpo.  

As três forças militares   

brasileiras, (Exército,      

Marinha e Aeronáutica), os        

bombeiros e policiais civis 

aderiram à  campanha e            

prestigiaram o evento.  

Os participantes ganharam 

um kit do atleta composto 

por camisa, medalha,  

   isotônico, 

   banana,  

   pulseira e 

   barra de          

       cereal. 



 

© 2019 ABCD. Todos os direitos reservados.                                                                                                                          11 

Crédito fotográfico: folha militar online 

Diretor do Departamento do Desporto 

Militar do Ministério da Defesa,              

Vice-Almirante Paulo Martino Zuccaro 

falou sobre a importância do evento para 

sociedade. 

O vencedor da prova foi 

o soldado do Exército e 

participante do 

programa “Forças no 

Esporte” Joseías 

Ferreira. 
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O atleta paraolímpico terminou a prova em 23min28s. Aos 27 anos participa de 

circuitos de corrida por todo o País.   

     Fonte:Agência Força Aérea, Tenente Gabrielli 

PARATLETA PEDRO HENRIQUE MARTINS 

Dentre os 9.600 participantes 

tinham famílias inteiras.  Pessoas de 

todas as idades.  

Esta é Emilene Paes Solis que 

participou com os filhos de 16, 12 e 

4 anos de idade. 

“É uma forma saudável de passar o 

domingo, fazendo uma atividade 

física e passando um tempo com a 

família”, disse ela para Agência 

Força Aérea, Tenente Gabrielli. 

FAMÍLIAS INTEIRAS 
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O VII Seminário Sul-Americano Legal Antidopagem aconteceu no período de 05 a 08 de março de 

2018, no Rio de Janeiro, com uma atividade que resumiu o objetivo do evento. Organizado pela  

Agência Mundial Antidopagem (WADA), na sigla em inglês) e realizado pela  Autoridade Brasileira de 

Controle de Dopagem (ABCD), contou com mais de 50 participantes de 11 países. O foco central era 

promover o aumento do espírito de cooperação entre países e padronização internacional na gestão 

de resultados em controle antidopagem.  

As atividades foram orientadas por membros da AMA, que dividiram os participantes (advogados, 

juristas e membros executivos de organizações nacionais antidopagem) em grupos para analisarem 

temas relacionados a Gestão de Resultados, processos derivados de infração das normas                  

antidopagem, além de processo de monitoramento do cumprimento do Código Mundial. 

 

 
Além da diretora regional                   

latino-americana Maria José   

Pesce  Cutri, participaram outros 

especialistas da AMA: Tharinda 

Puth (gerente jurídico), Emiliano  

Simonelli (gerente sênior).  Além 

da auditora do TJD-AD, Martha 

Wada e o Secretário Nacional da 

ABCD,  Luiz Celso Giacomini. 
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 O 1º Seminário Brasileiro Antidopagem foi realizado pela Autoridade Brasileira         
de Controle de Dopagem (ABCD) no dia 09 de março de 2018, no Rio de Janeiro e     
contou com 197 participantes entre médicos, jornalistas, atletas, ex-atletas e             
dirigentes esportivos. O evento recebeu especialistas nacionais em antidopagem que        
abordaram temas relacionado a gestão de resultados, processos derivados de infração 
das normas antidopagem e temas relacionados com a área médica e operacional. O  
objetivo do Seminário foi engajar os melhores profissionais do esporte brasileiro na 
luta contra dopagem no esporte visando uma parceria duradoura. 

Na abertura, o secretário da ABCD, Luiz Celso Giacomini, deixou claro o objetivo não só 
do evento, mas também de todos aqueles que estão envolvidos com o  esporte. “O           
caminho do problema do dopagem é áspero e doloroso e precisa ser combatido. E esse 
é um problema não só do atleta. Temos que envolver técnicos, confederações,                
autoridades e até as famílias dos esportistas também”, disse Giacomini.  

O Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Rogério 
Sampaio, também esteve presente no Seminário e demonstrou a vontade                    
das autoridades em manter o esporte limpo.  
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O 8º Fórum Mundial da Água, realizado na cidade de Brasília no dia 18 de março de 2018 foi  a 
maior edição da história do evento e atendeu ao seu principal objetivo:  colocar a água no topo 
da agenda política e da sociedade. 

Após sete dias de evento, o Fórum havia recebido 120,2 mil pessoas de 172 países diferentes. 
Dessas, 109,6 mil visitaram a Vila Cidadã e a Feira; e 10,6 mil são congressistas que                 
participaram das mais de 300 sessões do Centro de Convenções Ulysses Guimarães e visitaram 
a Expo. 

: 

Durante as competições esportivas do 8º   
Fórum Mundial da Água, a ABCD atuou na 
Orla do Lago Sul. Foi realizada abordagem 
direta com 345 atletas de acordo com cada 
modalidade esportiva (canoagem, ultra   
maratona, canoa havaiana, vela adaptada, 
sup race, SwimRun, remo olímpico e        
natação em águas abertas). Após a         
explanação teórica sobre o processo de 
controle de dopagem os atletas ganhavam 
uma camisa para que  pudessem integrar a 
grande massa de pessoas que se tornam 
adeptas da cultura Jogo Limpo.  

O governador de Brasília esteve presente no 
estande da Autoridade Brasileira de     
Controle de Dopagem demonstrando 
apoio a campanha #JOGOLIMPO 
(conforme registro da fotográfico ao lado). 
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Em todo o mundo no dia 10 de abril é celebrado o Play True Day - Dia Internacional do #JogoLimpo. 
No Brasil, a ABCD aproveitou a data especial para promover, na sede do Ministério do Esporte, em 
Brasília, ações educativas de conscientização ao fair play com a participação dos profissionais do   
esporte que trabalham no Ministério do Esporte por meio de atividade lúdicas.  

Uma trilha com os 11 valores 

do Espírito Esportivo foi parte 

da atividade que envolveu de 

forma divertida os profissionais 

do esporte. 

Jogos interativos 

(https://quiz.wada-

ama.org/youth)        

ensinavam sobre       

antidopagem.        

Utilizando uma          

ferramenta de          

tecnologia a ABCD 

conseguiu alcançar  

diretamente  mais de 

533 funcionários. 
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O mascote da ABCD, o      

ABCDog, esteve presente  

para tirar fotos com os          

participantes. Cada foto com 

mais de 30 curtidas em uma 

rede social valia uma          

camiseta e desta forma a 

campanha #JOGOLIMPO   

ganhou destaque na mídia. 

Um estande semelhante a uma Estação de Controle de Dopagem foi montado no prédio do    

Ministério do Esporte e durante todo o dia aulas sobre todo o procedimento foram ministradas 

para os profissionais do esporte. O funcionário do ministério que participou fazendo o papel de 

atleta no processo de controle de dopagem foi escolhido randomicamente na plateia. Os        

resultados foram muito satisfatórios e todos acharam muito útil as informações recebidas. 

A ABCD contou com 

a participação do         

Paratleta Estevão 

Lopes. 
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164 Pessoas responderam o questionário 
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533 Pessoas visitaram o estande da ABCD 
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O CREF 4-SP também    

participou do Dia do Jogo 

Limpo. Em reunião, o    

Presidente do Conselho, Sr. 

Nelson Leme da Silva       

Junior abordou  sobre a   

importância da campanha 

e pediu a todos os demais 

CREFs a engajarem-se na 

luta contra a dopagem. Ao 

todo são 19 CREFs em todo 

Brasil. 

Fonte: Facebook 
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A faculdade Sogipa de São Paulo também 
aderiu ao Dia do Jogo Limpo e contou com 
a participação de acadêmicos, atletas e 
professores. Uma ação que merece       
destaque é a palestra do professor Jocelito 
Bijoldo Martins, oficial de controle de    
dopagem certificado pela ABCD, que     
atuou nos Jogos Olímpicos do Rio de      
Janeiro em 2016.  O palestrante abordou 
sobre os riscos da  dopagem no   esporte e 
como funciona o controle de dopagem em 
atletas de alto rendimento de diversas 
modalidades. 

Fonte: Sogipa 
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Os 71º Jogos Industriais do SESI foi realizado pela Associação Panathlon , cuja 

abertura foi marcada com a leitura da carta do Dia do Jogo Limpo. 

O time vencedor, funcionários-atletas da fábrica brasileira Toyota, foram   

premiados com o troféu “Fair Play 2017”.  

Os jogos contaram com a participação de 50 fábricas e mais de 5000 atletas 

das cidades circunvizinhas. 
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Quatro jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol receberam  
a campanha #JogoLimpo, uma parceria entre o Ministério do Esporte, por meio da 
Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, a Autoridade 
Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), a Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) e clubes da série A, a saber: Clube de Regatas do Flamengo, América         
Futebol Clube, Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional,  Paraná Clube e  
Corinthians. 

Os quatro jogos foram realizados respectivamente nas seguintes cidades: Rio de 
Janeiro, São Paulo e Curitiba.  

A iniciativa, que contou com centenas de crianças uniformizadas com o tema da 
campanha, fez parte da continuidade das comemorações do Dia Mundial do Jogo 
Limpo, celebrado no dia 10 de abril.  

A ação alcançou diretamente 120.000 pessoas e mais de 100 milhões de pessoas 
indiretamente através da audiência das partidas transmitidas em rede nacional  
de televisão de canal aberto.  Uma ação de destaque da ABCD com a divulgação 
em massa da campanha #JOGOLIMPO. 
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A palestra  proferida pelo Coordenador de Operações da  ABCD,  Vinicius Loyola e teve por objetivo    
educar os atletas, árbitros, técnicos e demais presentes sobre os processos antidopagem, que abordou 
temas sobre os exames de controle de dopagem,  autorização de uso terapêutico (AUT),  violações de 
regras, as consequências da dopagem para a saúde e sanções. 
 
Esta ação foi um convite efetuado pela Federação Espíritossantense de  Judô (FEJ) no dia 12 de maio e 

contou com a participação de diversas Autoridades da  modalidade do Estado,  incluindo o presidente da 

FEJ, Sr. Márcio Almeida. 

A palestra contou com a participação de 60 pessoas, entre atletas, técnicos, árbitros  nacionais e         

internacionais, representantes da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e atletas da seleção brasileira de 

Judô, valendo citar: Kamila Oliveira. 

Segundo o Presidente da FEJ, a palestra também contará ponto no currículo dos candidatos que        
prestarão exame de faixa preta de 2018. 
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A semana de 14 a 18 de maio repleta de atividades no Ginásio Municipal da Cidade de 

Triunfo. Cerca de 1200 jovens foram atendidos diretamente pela ABCD, por meio de 

várias atividades como: palestras educativas antidopagem, atividades físicas e premiação. 

Os participantes tiveram a oportunidade de aprender um pouco sobre a campanha 

#JOGOLIMPO, assistir vídeos  e fixar conceitos da cultura antidopagem de forma lúdica. 

Ao se divertir com as atividades os jovens, de 11 a 17 anos, alunos das redes municipal e 

estadual puderam se envolver, fazer perguntas e  levar consigo a mensagem de ética e 

prática do espírito esportivo. O evento também contou com a participação de voluntários 

locais, professores, secretários de educação, vereadores, deputados, prefeito de Triunfo, 

assessores e cidadãos.   

A ABCD teve a oportunidade de apresentar as diretrizes da Campanha #JOGOLIMPO na 

Câmara Municipal da Cidade com a participação das autoridades locais e convidados. 

 

TRIUNFO/RS 

Diretor Técnico da ABCD em 2018: 

Christian Trajano 

Entrada principal do Ginásio Municipal 

Leopoldo Galarça Radin—Triunfo/RS 
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1ª ETAPA: Recebimento de informativo educacional antidopagem com exercícios para fixação 

do tema. Em seguida uma breve palestra sobre as consequências do uso de substâncias proibidas 
era ministrada pela Coordenadora de Educação da ABCD, Renata Gomes.  

2 ª ETAPA: Os alunos eram divididos em grupos pequenos, passando inicialmente pelo       

estande  da ABCD para receber informações sobre o processo de controle de dopagem com   
demonstração de equipamentos utilizados nos exames. As explicações eram feitas por uma    
Chefe de Divisão da Diretoria Técnica da ABCD, Lorena Rabelo. No estante também participavam 
de jogos interativos em TVs com telas touch-screen, jogo de cartas ABCD e tiravam fotos com 
molduras da  campanha #JOGOLIMPO para postar nas redes sociais. 

As atividades foram dispostas em um circuito de 10 etapas repetidas em vários horários nos turnos 
da manhã e da tarde de segunda-feira a sexta-feira da semana supramencionada. 
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Fotos com #JOGOLIMPO para divulgação da campanha. 
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3ª ETAPA: Atividade com o objetivo de demonstrar de forma lúdica que a dopagem não vale a    

pena. Jogando bolas de tênis na cestas os alunos tiravam cartas com os valores do espírito esportivo e 
perdiam se a carta “dopagem” fosse a escolhida. 

4ª ETAPA: Jogo que enfatizou a campanha #JOGOLIMPO.  Ao terminar tinham que mencionar a 

campanha todos juntos, como um coral. 

5ª ETAPA: Jogo  com informações sobre os 11 valores do Espírito Esportivo. 
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6ª ETAPA: Atividade física desenvolvida para enfatizar  o trabalho em equipe.                  

Os participantes tinham que levar 3 pratos de um lado ao outro (delimitados no piso) para outro    

participante, que retornava ao ponto de partida . Ao final todos tinham que mencionar os valores do 

Espírito Esportivo. 

7ª ETAPA: Outra atividade para enfatizar o trabalho em equipe. Utilizando dois tapetes os alunos       

puxavam um componente do grupo até o outro lado da faixa (demarcada no piso do ginásio). Ao 

final todos  tinham que mencionar os valores do Espírito Esportivo. 

8ª ETAPA: Um exercício de agilidade que também enfatizou a campanha #JOGOLIMPO. Os     

alunos    tinham que colocar um copo depois do outro e rapidamente chegar ao topo.  
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9ª ETAPA: Com um jogo de agilidade e atenção os alunos tiveram a oportunidade de fixar o nome da    

campanha #JOGOLIMPO. O jogo consistia em formar o título da campanha o mais rápido possível.  

10ª ETAPA: Os alunos preencheram o questionário de avaliação do evento. 

Após o preenchimento do questionário os alunos recebiam um Kit com sacochila, camisa e um boné ou squeeze. 
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Este evento teve resultados satisfatórios. Todos faziam questão de demonstrar 

sua alegria ao final das atividades. 
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726 Pessoas responderam o questionário 
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O Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, foi o local do evento internacional de bocha, o    
BISFed São Paulo Regional Open, com a participação de 42 atletas, de oito países: Chile, Canadá, 
México, Equador, Panamá, Costa Rica, Peru e Brasil. Durante o torneio, a Autoridade Brasileira de 
Controle de Dopagem (ABCD) participou com um estande interativo para explicar procedimentos e 
tirar dúvidas de atletas, pais e equipes de apoio. 

Os atletas puderam se familiarizar com o procedimento de controle de dopagem, conheceram os        
formulários, kits para coleta de amostras e tiraram dúvidas sobre a Autorização de Uso Terapêutico 
e a lista de substâncias proibidas. 

Além dos atletas de bocha, muitos Paratletas que estavam no Centro de Treinamento também     
puderam passar pelo estande. A equipe da seleção brasileira de Parabadminton estava em           
competição com outros atletas da modalidade e puderam também sanar suas dúvidas sobre o      
processo de controle de dopagem.  Entre paratletas, pessoal de apoio dos atletas e familiares 171 
pessoas receberam kits promocionais da campanha #JOGOLIMPO.  

A Seleção Brasileira de Bocha era composta por 11 atletas durante o Open. Ao todo, a  equipe      
nacional conquistou dez medalhas, sendo seis de ouro, três de prata e uma de bronze. A informação   
fornecida pela ABCD foi muito importante para estes Paratletas que já estão competindo                       
internacionalmente e serão ou já foram submetidos ao exame de controle de dopagem. 

Na foto temos em destaque Eliseu dos Santos (à direita), que foi o primeiro a conquistar a medalha 
de ouro para o Brasil na final da classe BC4. 
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Rômulo Soares, 

Paratleta Campeão de 

Parabadminton e 

Presidente da Comissão 

de Atletas de 

Badminton e 

Parabadminton. 
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FUTSAL 
Em uma parceria da ABCD com a Liga 
Nacional de Futsal e  Secretaria Nacional de 
Futebol e Direitos do Torcedor a campanha 
#JOGOLIMPO ganhou destaque. Todos os 
jogadores entraram na quadra vestidos 
com a camisa da campanha e o locutor 
mencionou a necessidade de jogar limpo. 
Foram dois jogos: Magnus x Joaçaba no dia 
08/06/2018 e ACBF x Corinthians no dia 
09/06/2018. 
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A ABCD participou dos XII Jogos da Amizade no período de 02 a 04 de Junho em Campinas/SP. Com um      

estande no Centro de Convivência dos atletas. Tendo o privilégio de ser o único estande de interação dos    

jovens atletas, a ABCD apresentou o processo de controle de dopagem com demonstração do material           

utilizado pelos oficiais nas missões, jogos interativos na TV  touch-screen, jogos de cartas ABCD                     

antidopagem, palavras cruzadas; e vídeos educativos também foram exibidos no estande. Ao todo 583       

jovens foram atendidos e receberam material educativo da campanha #JOGOLIMPO. 

Os jovens tiraram fotos e postaram nas suas redes sociais aderindo e fomentando a campanha #JOGOLIMPO.  
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A ABCD  realizou a 25ª JORNADA DE ATUALIZAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE OFICIAIS DE CONTROLE DE DOPAGEM       
E OFICIAIS DE COLETA DE SANGUE (OCD E OCS), no  dia 25 de agosto de 2018, na sede do Ministério do Esporte, 
Brasília. A Jornada foi composta por informações teóricas e práticas, objetivando a Recertificação com eficiência 
e eficácia dos oficiais inscritos. Todo o conteúdo do treinamento foi baseado no Código Mundial Antidopagem e 
nos Padrões Internacionais estabelecidos pela AMA e nos procedimentos técnicos vigentes na ABCD; além de 
informações imprescindíveis às melhores práticas de controle de dopagem e preenchimento dos novos 
formulários. 

A Metodologia adotada foi exposição teórica, estudo de caso, palestra do setor administrativo e orientações 
gerais da Diretoria Técnica. Nesta oportunidade, a ABCD inovou apostando no aprendizado cinestésico, que 
envolve atividades práticas com a chamada “mão na massa”. E assim os oficiais puderam dar opiniões e 
participar de um controle de dopagem feito em demonstração teatral e nesta ocasião expor suas experiências 
pessoais e aprendizado compartilhando e esclarecendo dúvidas de circunstâncias atípicas que somente na prática 
irão se apresentar.  

Ao todo 15 agentes de controle de dopagem foram treinados, atualizados e certificados pela Secretária Nacional 

da ABCD, Denise Gusmão. 
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Um modelo de uma 

Estação de Controle 

de Dopagem foi 

montada para dar o 

máximo de 

veracidade ao estudo 

de caso.  
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A ABCD participou nos dias 4 e 5 de setembro de 2018  na Faculdade Einstein em São Paulo  da 
Semana da Educação Física,  em comemoração ao dia do Educador Físico. A Coordenadora de 
Operações, Maria Fernanda, ministrou palestras abordando o Controle de Dopagem no Brasil 
para os estudantes de graduação dos cursos de biomedicina, enfermagem, nutrição e educação 
física. 

A presença do Secretário Nacional de Alto Rendimento, Luiz Celso Giacomini foi relevante para 
motivar os mais de 400 profissionais que participaram do evento. 

Ademais, teve um encontro com os coordenadores de cursos da área da saúde para inserção da 
temática Antidopagem à grade curricular da instituição. 

O objetivo da ABCD neste evento foi criar uma nova consciência comunitária em relação a 
importância da luta contra a dopagem. 

FACULDADES EINSTEIN—LIMEIRA– SP 
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Com oportunidade de fazer 

perguntas, os participantes 

da palestra e mesa redonda 

puderam esclarecer dúvidas 

sobre antidopagem e 

questões do esporte de Alto 

Rendimento. 

Os palestrantes 

foram: Maria 

Fernanda  

Carraca e Luiz 

Celso Giacomini. 

Mesa redonda 

com os 

Coordenadores 

da Faculdade. 
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Várias entrevistas foram cedidas para as redes de TV e jornais local. 

Homenagens foram rendidas aos colaboradores do Ministério do Esporte. 

Nas fotos abaixo estão: João Macário, coordenador do Curso de Educação 

Física, Luiz Celso Giacomini e Maria Fernanda Carraca respectivamente. 
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Cerca de 1200 pessoas entre atletas jovens, crianças e adultos estiveram no Maracanãzinho, no dia 29 de 

setembro de 2018 no Rio de Janeiro para o maior campeonato de Jiu-Jitsu da América Latina, o Gracie Pro. A 

ABCD esteve presente fazendo corpo a corpo com os atletas, distribuindo panfletos e material educativo da 

campanha #JOGOLIMPO. Nesta ação os atletas puderam aprender mais sobre a importância do esporte livre 

de dopagem, as consequências da dopagem, autorização de uso terapêutico, sanções em caso de             

resultado analítico adverso e resposta para perguntas que porventura surgisse.  

Foi uma ação muito importante, principalmente para educar atletas de alto rendimento. 
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Nos dias 30 de setembro e primeiro de outubro de 2018 a ABCD montou um modelo de Estação de Controle no  

Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, para ministrar palestras para os atletas do Time Brasil inscritos para 

participar dos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires. 

O objetivo das  palestras ministradas para os 74 atletas em informar sobre os procedimentos de controle de        

dopagem, as consequências da dopagem, questões sobre passaporte biológico, autorização de uso terapêutico e 

sanções. Ademais, sensibilização sobre a importância da campanha #JOGOLIMPO. 

O estande foi feito em forma de réplica de uma verdadeira estação de controle que normalmente é utilizada para 

dar veracidade ao aprendizado por meio da visualização dos equipamentos (frascos, formulários, pipetas,             

refratômetro, etc.) que os oficiais utilizam em uma missão de controle de dopagem. Nesse contexto, os jovens    

atletas tiveram uma visão real e puderam sanar dúvidas sobre o processo de coleta de urina e sangue.  

 

De forma atualizada e despojada os        

jovens atletas acompanharam as palestras 

com panfletos para serem utilizados como 

futura referência. 

Estes atletas estão começando a        

participar de competições            

internacionais e em sua maioria não 

tem a informação necessária sobre 

controle de dopagem. Este tipo de 

aula prática é muito importante, 

principalmente para tirar o receio de 

quem nunca passou por esta       

experiência. O passo a    passo foi 

demonstrado utilizando um atleta 

como voluntário. 
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A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) participou dos Jogos Desportivos do Exército 2018,   
realizados em Brasília, no período de 19 e 20 de outubro de 2018. A atuação da ABCD se deu com a realização 
de  palestras, a convite da Comissão de Desportos do Exército. 

As palestras tiveram como tema “Aspectos Relevantes do Controle de Dopagem” e foram ministradas pela    
coordenadora de Operações da ABCD, Maria Fernanda Carraca. “A ABCD tem como missão consolidar a              
consciência da antidopagem. Essa é mais uma oportunidade de propagar os principais conceitos relativos ao 
tema, garantindo aos atletas a oportunidade de melhor se prevenir”, explicou a coordenadora. 

A palestra ministrada aos militares da modalidade de judô teve um público de 52 atletas e da modalidade tiro    
esportivo de 65 atletas . 

Para os organizadores, os Jogos Desportivos do Exército – principal competição anual do Exército brasileiro – 
têm como objetivo desenvolver o espírito competitivo, detectar talentos, estimular e ampliar os laços de       
amizade e incentivar a preparação física entre os militares. 
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65  Pessoas responderam o questionário 
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52  Pessoas responderam o questionário 
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A CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário) convidou a ABCD para participar dos Jogos Universitários Brasileiros, 

na cidade de Maringá. Com a parceria, a ABCD desenvolveu  atividades educativas no estande disponibilizado pela CBDU, no 

período de 06 a 09 de novembro de 2018, nos horários de 11h às 15h e de 18h às 22h, no Parque Internacional de Exposições 

Francisco Feio Ribeiro, Maringá/PR. 

Ao todo o estande foi visitado por 990 atletas universitários de mais de 12 modalidades coletivas e individuais de todas os estados 

brasileiros. 

Os visitantes do estande puderam participar da campanha #JOGOLIMPO tirando fotos e postando em suas redes sociais, 

receberam o kit do atleta e sanaram dúvidas sobre o controle de dopagem.  

Esta ação foi fundamental para a disseminação da cultura antidopagem entre jovens que começam a competir em âmbito nacional 

e internacionalmente. 
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Nadador, ganhador da 

medalha de prata nos 

100m livres nas 

Olímpiadas  de 1992 em 

Barcelona e 200 m livre 

nas Olimpíadas de 1996 

em Atlanta.  

Gustavo 

Borges 

Gustavo aderiu a 

campanha 

#JOGOLIMPO!  
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557  Pessoas responderam o questionário 
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990  Pessoas visitaram o estande da ABCD 
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Ação que teve lugar no Centro de Convivência dos Atletas dos Jogos Escolares da Juventude do dia 12 a 25  

de novembro.  Entre atletas, equipe de atletas, pais e população em geral foram um total de 3.547 

visitantes do estande da ABCD. Com o novo método de abordagem utilizado no estande, novas 

brincadeiras os jovens atletas entre 12 e 17 anos puderam aprender e fixar melhor os 11 valores do 

espírito esportivo, que incluem ética, honestidade e disciplina.  

A ação educativa informou sobre as consequências da dopagem,  o processo dos exames de controle de 

dopagem e curiosidade dos visitantes. Além de ensinar de forma lúdica a ABCD pode fazer um trabalho 

mais dinâmico recebendo um público maior do que os Jogos Escolares da Juventude de 2017. 

NATAL/RN— 3.547 PESSOAS ATENDIDAS  

O Secretário Nacional da      

Secretaria Nacional de Esporte 

de Alto Rendimento, o            

Sr. Luiz Celso Giacomini, que            

previamente foi Secretário 

Nacional da ABCD, além de 

estar        presente fez questão 

de ajudar no estande. O       

Secretário      enfatizou sobre a 

importância do trabalho de 

prevenção contra a dopagem 

nesta idade. 
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 Fabiana Alvin, bicampeã 

olímpica de vôlei em 

Pequim 2008 e Londres 

2012 prestigiou a ABCD. 
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O ministro  do esporte, Leandro  

Cruz prestigiou o estande e se 

interessou por detalhes da     

operação. 

  

  
Atletas e Técnicos 

muito atentos a 

explicação. Ao final 

puderam obter  

respostas as suas 

dúvidas. 
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90  Pessoas responderam o questionário 
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3.547 Pessoas visitaram o estande da ABCD 
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A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realizou a 26ª Jornada de Atualização e Recertificação de 
Oficiais de Controle de Dopagem (OCD) e Oficiais de Coleta de Sangue (OCS) no dia 01º de dezembro. A capacitação 
aconteceu no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, e teve como objetivo central promover a atualização de 
17 agentes que participaram da dinâmica, por meio da revisão de dados de procedimentos técnicos. A finalidade da 
ação é manter os oficiais sempre preparados e qualificados para exercerem a função de forma  correta.  

O curso transcorreu ao longo de todo o dia, com a participação de oficiais de diferentes estados, e abordou temas 
como controle de dopagem, passaporte biológico do atleta, preparação da sessão de coleta de amostras (de urina e 
sangue), transporte do material coletado, localização do atleta em testes fora de competição, investigação de      
eventual recusa, manipulação ou obstrução; estudo de casos, preenchimento correto dos formulários, entre outros 
pontos. Após a explanação do conteúdo programático, os alunos foram submetidos a uma prova e receberam seus 
certificados de requalificação. 
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A capacitação foi ministrada pela diretora técnica da ABCD, Adriana Taboza, e pela coordenadora de operações do 
órgão, Maria Fernanda Carraca. Elas fizeram uma detalhada explicação de todos os procedimentos que devem ser 
adotados pelos oficiais de controle de dopagem para uma perfeita e eficaz execução do trabalho. 

“A ABCD é formadora da cultura antidopagem no país, por meio do Jogo Limpo e da ética no esporte. A reciclagem 
dos nossos oficiais torna-se fundamental, porque eles são importantes para o êxito da missão da ABCD que é         
consolidar a consciência antidopagem no Brasil, defendendo o direito dos atletas de participarem das competições 
esportivas livres de qualquer forma de dopagem”, explicou Adriana, destacando as duas principais vertentes de     
atuação do órgão: fiscalização/controle e educação/informação. 

“Eu participei diretamente desse caso junto ao Ederson, por ser médico do Flamengo na ocasião, e posso atestar que 
o jogador foi salvo graças à realização do exame de controle antidopagem. Hoje, felizmente, ele está curado”, contou 
o médico Bruno Pinheiro, que atualmente está trabalhando no Clube Boa Vista, também no Rio de Janeiro. 
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