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Evento/Atividade:  II Encontro do Fórum Brasileiro Antidopagem 

Data: 11/05/2021 Início e término: 09:32 - 12:58 

Local: MS Teams (virtual) 

Objetivos: Pauta - Fornecimento de informações, dados e planejamento 2021 

 
 

 
Nome Órgão/área Presença 

1 
Luísa Parente Ribeiro Rodrigues de 

Carvalho 
ABCD -Membro Titular  Presente 

2 Anthony Ruy Cunha Moreira ABCD-Membro Suplente  Presente 

3 

 
Leonardo Nascimento Santos Ausente da 

ANVISA 
 

ANVISA-Membro Titular Presente 

4 

 
Moema Luisa Silva Macedo  

 
ANVISA-Membro Suplente Presente 

5 

 
José Kawazoe Lazzoli  

 
CAUT-Membro Titular Presente 

6 Ivan Pacheco CAUT-Membro Suplente Presente 

7 

 
Mosiah Brentano Rodrigues  

 
CNA-Membro Titular Ausente 

8 

 
Simone Camargo Rocha 

 
CNA-Membro Suplente Presente 

9 Christian Farias Trajano  COB-Membro Titular Presente 

10 Vinicius Onofre Loyola COB-Membro Suplente Presente 

11 

 
Hesojy Gley Pereira Vital da Silva 

 
CPB-Membro Titular Presente 

12 Roberto Vital CPB-Membro Suplente Presente 

13 

 
Leonardo Andreotti Paulo de 

Oliveira 
IBDD-Membro Titular Presente 

14 Raquel Lima IBDD-Membro Suplente Ausente 

15 Tatiana Mesquita Nunes  JAD - TJDAD Ausente 

16 

 
Guilherme Faria da Silva 

 
JAD - TJDAD Presente 

17 

 
Henrique Marcelo Gualberto 

Pereira  
LBCD-Membro Titular Presente 
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18 

 
Monica Costa Padilha 

 
LBCD-Membro Suplente Presente 

19 

 
Fabiano Emídio de Lucena 

Martins  

PF 
Membro Titular 

Presente 

20 

 
Tony Gean Barbosa de Castro 

 
PF Membro Suplente Ausente 

21 Ivan Pacheco  
Sociedade Brasileira de Medicina 

do Exercício e do Esporte 
Membro Titular 

Presente 

22 

 
Marcos Vinicius Mariano da 

Silva 
 

Sociedade Brasileira de Medicina 
do Exercício e do Esporte 

Membro Suplente 

Ausente 

23 Luísa Straede Fonseca  
ABCD - Secretariado-Executivo do 

Fórum 
Presente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome - Convidado Órgão Presença 

1 Marcelo Reis Magalhães  SEEsp  Ausente  

2 André Barbosa Alves - Representa o 
SEEsp 

SEEsp Adjunto  Presente 

3 Diego Ferreira Tonietti  SEEsp Ausente 

4 Sub Procurador Caio Medauar PG JAD Presente 

5 Secretária Nacional Fabiola SNELIS Ausente 

6 Secretário Nacional Bruno SNEAR Ausente 

7 Secretário Nacional Ronaldo SNFDT Ausente 

8 Secretário Nacional Erinaldo SNPD Presente 

9 Diretor Leonardo da Cunha de Mendonça Castro DIFE Ausente 

10 Presidente Thiago Brejeiro Froes  APFUT Ausente 

11 Prof. Leonardo Mataruna  WADA Ausente 

12 Renata Magalhães Dias  Ministério do Esporte  Presente 

13 Gabriel Rezende Fialho ASCOM   Presente 
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Pautas e discussões 

 

Pauta 

 Abertura - Presidência do Fórum  

 Fornecimento de informações, dados e planejamento 2021 Todos os membros - 5 min. cada  

 Propostas de recomendação estratégica/diretriz de Combate -  Assuntos/temas para discussão, previamente 
submetidos pelos membros à secretaria do Fórum* 

a) ABCD: Questionário UNESCO - ADLogic  
b) ABCD: Programa para CONFORMIDADE (Auditoria AMA-WADA) 
c) Outros a incluir 

 Legislação Antidopagem  

a) Dispositivos em tramitação 

 Assuntos Gerais: Próximo encontro, destaques do cenário, notícias, comunicados e registros.  

 Encerramento   

 

Discussões: 

 

1. Abertura - Presidência do Fórum 

 

Conforme previsto a sala virtual foi aberta permitindo a ambientação dos membros e convidados. Iniciada a 
reunião às 09h32, em formato online, via plataforma Microsoft Teams, com a palavra para a abertura oficial pela 
Secretária Nacional da Autoridade Brasileira de Controle e Antidopagem (ABCD), Luisa Parente, cumprimentando a 
todos os participantes. Pontuou as presenças e ausências conforme registradas na lista acima.  

A Secretária Nacional, abriu o encontro agradeceu à Secretaria Especial do Esporte e ao Ministério da 
Cidadania todo o suporte e empenho dos membros do Fórum. Agradeceu em especial à pessoa do Secretário Marcelo 
Magalhães e do Secretário Especial Adjunto André Alves. 

Cumprimentou destacadamente os atletas presentes e membros da CNA, demais Membros Titulares do 
Fórum, da Secretaria Especial do Esporte, e demais convidados mencionados na lista de presença.  

 

2. SEEsp - Secretaria Especial do Esporte 

 

O Sr. Secretário Adjunto da Secretária Especial do Esporte, André Alves, cumprimentou a todos os presentes 
e reiterou as boas-vindas, com a devida liturgia, e discursou sobre a importância dessa iniciativa e da integração de 
tantas entidades, todas em busca do jogo limpo. Desejando a melhor sorte aos trabalhos futuros deste colegiado e se 
colocando à disposição para apoiar o mesmo naquilo que for necessário. 

 

3. Fornecimento de informações, dados e planejamento 2021 Todos os membros - 5 min. cada  
 

Leonardo Nascimento - ANVISA 

              Ressaltou o Acordo em andamento de cooperação técnica para o lançamento de uma ferramenta eletrônica 
de consulta sobre substâncias proibidas pela WADA presentes em medicamentos registrados junto àquele órgão.  

 

Dr. José Kawazoe Lazzoli - CAUT  

              Enalteceu o padrão internacional dos critérios para concessão de uma A.U.T. A CAUT se compromete com o 
esporte limpo e banimento de prescrição de substâncias proibidas por médicos. Pontuou a importância da interação 
entre as entidades de segurança pública, como a Polícia Federal, neste intuito. A Secretária Nacional, Luisa Parente, 
sugeriu uma reunião com a presença da TJD-AD, Polícia Federal, e representantes de principais conselhos, como o de 
Educação Física, Nutrição e outros. O Dr. José Kawazoe Lazzoli reforçou também a importância do trabalho em 
combater o acesso de substâncias proibidas a pessoas comuns, além de atletas e que se trata de um problema que 
requer atenção.  

 

http://http/www.abcd.gov.br/
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Pautas e discussões 

 

Simone Camargo Rocha - CNA  

A Sra. Simone citou a importância da prevenção e educação em estreitar os caminhos entre o atleta e as 
organizações de antidopagem, que tem a função de derrubar um mito. Desmitificar a imagem da antidopagem que não 
deve ser vista como uma inimiga do atleta. Ressaltou o papel do Presidente da Comissão de Atletas da WADA, com 
quem o CNA esteve presente em reunião recente, no âmbito da educação e prevenção.  

 

Christian Farias Trajano - COB  

           Cumprimentou os participantes do II Fórum, compartilhou conteúdo se referindo as olimpíadas em Tóquio, 
explicou programas associados de educação antidopagem e a necessidade das confederações em aderir à campanha 
Jogo Limpo. Além disso, falou sobre as parcerias internacionais e como elas têm sido de grande importância para 
evolução de projetos do COB e compartilhou vídeo encerrando a apresentação. A Secretária Luisa Parente, agradeceu 
a participação do COB e suas iniciativas sobre a importância em aderir à campanha jogo limpo, destacou a presença 
do calendário brasileiro antidopagem localizado no site da ABCD. 

 

Hesojy Gley Pereira Vital da Silva - CPB 

Cumprimentou os participantes do II Fórum, destacou como no CPB estão voltados a ações pontuais sobre a 
participação de atletas nas paraolimpíadas, suas ações, sobre a proibição de uso de substâncias proibidas, em busca 
de melhorar sua performance. Falou sobre as ações de palestras de apresentação da ABCD, onde é uma ação 
objetiva da secretaria, educando os atletas de forma mais direta e agradeceu a participação no Fórum. 

 

Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira - IBDD 

Dr. Leonardo Andreotti, cumprimentando a todos os presentes, reiterou a existência de um Grupo de Trabalho 
criado no IBDD para fins de discussões acerca de temas de interesse do Fórum Brasileiro Antidopagem, sobretudo 
com a intenção de trazer ao Fórum as proposições institucionais, e não apenas as impressões pessoais deste 
representante, aproveitando a oportunidade para convidar as entidades participantes do Fórum a participarem das 
reuniões do Instituto, de modo a qualificar e aprofundar as deliberações. Sugeriu uma parceria entre IBDD e CNA, 
como um plano de capacitação e troca de informações, que poderia ser implementado. 

 

Subprocurador Caio Medauar - TJD - AD  

             Destacou a necessidade de capacitação, de formar os profissionais do TJD-AD para ampliar o alcance do 
entendimento das práticas de antidopagem, enriquecendo a discussão da justiça desportiva dentro do Fórum.  

 

Subprocurador Guilherme Silva - TJD - AD  

              Ressaltou o aumento de casos de alegação de contaminação cruzada, muitas teses robustas, e por isso 
ressaltou a importância da participação e apoio de peritos. Citou o Dr. Henrique (LBCD) que ajuda nos trabalhos para 
mensurar as substâncias alegadas nas teses. Reforçou a necessidade desta colaboração e um envolvimento maior, 
quanto a discussão e combate a suplementação contaminada. Salientou quanto ao envolvimento dos conselhos e da 
necessidade de que estes julguem estes profissionais eticamente. É alarmante a prescrição de esteróides para 
pessoas comuns, não atletas. Levantou discussão sobre a criminalização do doping. Sugeriu reunião com a OAB e 
TJD/AD para levantar ações no combate a este cenário.  

 

Prof. Henrique Marcelo Gualberto Pereira - LBCD 

O Professor e Doutor Henrique Marcelo, Diretor do LBCD, apresentou sinteticamente dados sobre o 
funcionamento e relevância do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD), sito no campus da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apresentou dados sobre amostras, investimentos e pesquisa para demonstrar 
a importância daquela instituição perante todo o sistema brasileiro antidopagem. Disse que o LBCD faz parte de uma 
rede de laboratórios acreditados pela agência mundial de antidopagem (WADA). Apresentou os planos e necessidades 
a serem alcançados em 2021. Ressaltou a mitigação dos impactos da pandemia do Corona vírus, no âmbito do LBCD, 
com medidas como a adoção do sistema de rodizio dos colaboradores, protocolos de biossegurança, negociação de 
prazo para resultados. Agradeceu pela colaboração dos colegas da ANVISA, em especial ao Sr. Leonardo Nascimento 
e Moema Luisa.  

http://http/www.abcd.gov.br/
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Pautas e discussões 

 

 

Ivan Pacheco - SBMEE 

Cumprimentou os participantes do II Fórum. Agradeceu a Secretária Nacional, Luisa Parente. Reforçou a 
parceria entre a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte (SBMEE) e a ABCD. Destacou, os canais 
de denúncia para o uso de substâncias ilícitas e também principalmente, garantindo a participando da SBMEE, de 
influência positiva, junto à Sociedade de Médicos para o exercício profissional. 
 

Fabiano Emídio de Lucena Martins - PF 

Cumprimentou os participantes do II Fórum. O Sr. Fabiano se apresentou como Chefe da Divisão de 
Repressão a Corrupção. Explicou, a perspectiva da atual gestão da Polícia Federal, de tratar a corrupção no Esporte, 
como um tema de caráter transnacional e que por essa razão, envolve necessariamente, a atuação da Polícia 
Judiciária da União. Assim, atua nos crimes à distância (crimes transfronteiriços). Explicou sobre os trabalhos de 
combate a antidopagem, que é uma demanda internacional recente, e que a Polícia Federal está em aprendizagem 
quanto a esta matéria. Destacou possíveis parcerias e projetos, bem segmentados com Interpol e Aeropol. A Polícia 
Federal (PF), agradeceu o espaço e se colocou à inteira disposição para contribuir com os trabalhos do Fórum.  

 
 

4. Propostas de recomendação estratégica/diretriz de Combate -  Assuntos/temas para discussão, 
previamente submetidos pelos membros à secretaria do Fórum* 

a) ABCD apresentou os resultados do Relatório de Recuperação de Conformidade aprovado pelo Fórum em 
Novembro de 2020.  

b) ABCD apresentou o Plano Nacional de Educação da ABCD para 2021.  
c) ABCD apresentou uma comparação entre dados da ABCD com outras Organizações Nacionais Antidopagem 

conforme relatório do INADO de Abril de 2021.  
d) ABCD explicou o funcionamento do Programa de Monitoramento Contínuo da WADA (Auditoria AMA-WADA) 

 

5. Legislação Antidopagem  

Dispositivos em tramitação 

             A ABCD apresentou a planilha com as principais propostas legislativas que estão em tramite no congresso 
nacional para conhecimento dos membros do Fórum.  

 

6. Assuntos Gerais: Próximo encontro, destaques do cenário, notícias, comunicados e registros.  
             Foi informado que a próxima em novembro de 2021, com data a ser confirmada pela secretaria do Fórum.   

 
7. Leitura e Aprovação da ATA e Relatório 

Após todas as manifestações, sem mais pontos de pauta, foi anunciado que a partir daquele momento, seria  
gravado o voto de cada um dos membros para registro, após a leitura e submissão de aprovação da Ata deste 
encontro.  

             Feita a leitura da Ata, pelo Diretor Executivo, Anthony Moreira, e realizada a chamada nominal dos membros 
titulares presentes e suplentes em substituição, para aprovação da Ata, foram promovidas duas correções. A primeira 
solicitada pela Sra. Simone Camargo e a segunda pedida pelo Sr. Leonardo Andreotti. Com as duas retificações 
prontamente feitas, a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes, registrando-se a ausência dos membros da 
ANVISA que necessitaram se ausentar devido a outros compromissos.  

 

8. Encerramento e Despedidas 

Despedidas entre os membros com agradecimentos gerais a todos. 

Reunião encerrada às 12h58. 
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