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ATA DE REUNIÃO 

 

Evento/Atividade: IV Encontro do Fórum Brasileiro Antidopagem 

Data: 12/05/2022 

Início e término: 09:20 - 11:51 

Local: MS Teams (virtual) 

Objetivos: Pauta - Apresentação do Planejamento 2022 

 

1. Membros do Fórum 

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         - ANVISA Membro Titular   Presente 

4- Moema Luisa Silva Macedo         - ANVISA Membro Suplente   Presente 

5- Dr. José Kawazoe Lazzoli         - CAUT Membro Titular    Presente 

6- Dr. Ivan Pacheco         - CAUT Membro Suplente e   Presente 

SBMEE Membro Titular 

7- Mosiah Brentano Rodrigues         - CNA Membro Titular    Presente 

8- Simone Camargo Rocha        - CNA Membro Suplente    Presente 

9- Dr. Christian Farias Trajano        - COB Membro Titular    Presente 

10- Dr. Hesojy Gley Pereira Vital da Silva       - CPB Membro Titular    Ausente 

11- Roberto Vital          - CPB Membro Suplente    Ausente 

12- Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira       - IBDD Membro Titular    Ausente 

13- Raquel Lima          - IBDD Membro Suplente    Presente 

14- Tatiana Mesquita Nunes         - JAD-TJDAD Membro Titular   Ausente 

15- Guilherme Faria da Silva        - JAD-TJDAD Membro Suplente   Presente 

16- Dr. Henrique Marcelo Gualberto Pereira       - LBCD Membro Titular    Presente 

17- Mônica Costa Padilha         - LBCD Membro Suplente   Presente 

18- Fabiano Emídio de Lucena Martins       - PF Membro Titular    Ausente 

19- Rodrigo Oskar Leopoldino Koehler       - PF Membro Suplente    Ausente 

20- Marcos Vinicius Mariano da Silva       - SBMEE Membro Suplente   Ausente 

21- Luísa Straede          - ABCD - Secretariado Executivo do Fórum Presente 
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2. Convidados do Fórum 

 

Nome                     Órgão/área                     Presença  

1- Marcelo Reis Magalhães    SEEsp  Secretário Especial  Ausente 

2- André Barbosa Alves      SEEsp  Adjunto    Ausente 

3- Diego Ferreira Tonietti     SEEsp       Chefe de Gabinete  Ausente 

4- José Agtônio Guedes     SNPAR  Secretário   Ausente 

5- Fabíola Pulga Molina     SNELIS Secretária   Ausente 

6- Bruno Bezerra de Menezes Souza   SNEAR  Secretário   Ausente 

7- Ronaldo Lima dos Santos    SNFDT  Secretário   Ausente 

8- Thiago Froes      APFUT  Presidente   Ausente 

9- Michelle Moyses Melul Vinecky    SENIFE Secretária   Ausente 

10- Dr. Marco Aurelio Klein     UNESCO Expert    Presente 

11- Dr. Leonardo Mataruna Santos    AMA-WADA Comissão de Educação  Presente  

12- María José Pesce Cutri     AMA-WADA Diretora Latino-Americana Presente 

13- Raphael Rezende     AMA-WADA Coordenador    Presente 

14- Ronaldo França Navarro    SAGI  Secretário de Avaliação  Presente 

15- Eduardo Felipe Ohana     DA  Diretor do Dep. de Avaliação Presente 

16- Dr. Thiago Rozales Ramis    UFSM  Especialista    Presente 

 

3. Pauta  

Hora Debate        Palestrante 

09:00h Ingresso e ambientação na sala virtual 

09:15h Abertura do IV Encontro do Fórum Brasileiro Antidopagem  Presidência do Fórum 

09:30h         Apresentação do Planejamento 2022                                           Todos os membros representantes: 5 
minutos cada 

10:30h          Apresentação do Relatório Final da Pesquisa “Análise do 

impacto das ações educacionais desenvolvidas pela 

ABCD em atletas olímpicos e paralímpicos”, realizada 

pela Universidade Federal de Santa Maria/RS (UFSM), 

com financiamento da Secretaria de Avaliação e Gestão 

da Informação do Ministério da Cidadania (SAGI/MC) via 

acordo de cooperação técnica entre ABCD e UFSM 

11:00h Apresentação do Plano de Educação da ABCD para 2022       Coordenadora de Educação Cristiane Vera 

 

Dr. Thiago Rozales Ramis com 

participação do Diretor Felipe Ohana 
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11h20    Manifestações dos membros - Assuntos/temas para discussão, 
previamente submetidos pelos membros à secretaria do Fórum  

11h40  Assuntos Gerais: Realização do III Seminário Latino Americano 

de Ciência e Medicina Antidopagem no Rio de Janeiro em junho 

de 2022, previsão da próxima reunião do Fórum, destaques, 

notícias, comunicados e registros gerais. 

11h45          Informação que a ATA será enviada por e-mail para 

contribuições e solicitando o “DE ACORDO” das partes / 

Encerramento      

4. Debates: 

 

Abertura: 

Conforme previsto a sala virtual foi aberta permitindo a ambientação dos membros e convidados. Iniciada a 

reunião às 09h17, em formato online, via plataforma Microsoft Teams, com a palavra para a abertura oficial a 

Secretária Nacional da Autoridade Brasileira de Controle e Antidopagem (ABCD), Luisa Parente, cumprimentando 

a todos os participantes, em especial a María José, Diretora da Agência Mundial de Antidopagem (AMA-WADA). A 

Secretária Nacional, também enalteceu o papel do Fórum que é a Plataforma Nacional de Conformidade de 

Antidopagem do Brasil formalizado e nos termos disposto no Decreto nº 10.510/2020 e nas diretrizes da Agência 

Mundial de Antidopagem.  

Registrou as presenças dos membros do Fórum e da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), 

que financiou Pesquisa via acordo de cooperação técnica entre a ABCD e a UFSM. Registrou também a ausência 

da Polícia Federal e do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB.  

 

María José Pesce Cutri - Diretora do Escritório Latino Americano da AMA-WADA  

 

       A Diretora agradeceu o convite e que para a AMA-WADA é uma honra participar do Fórum e todas as atividades 
educativas que a ABCD oferece de forma online. Ressaltou de que o Brasil é um país de relevância para as ONADs 
que falam português. Destacou a importância da disseminação da educação, que é de muito interesse da AMA-
WADA. Enfatizou o III Seminario Latinoamericano de Ciencia y Medicina Antidopaje que acontecerá em junho/2022 
e que é uma oportunidade de disseminar o conceito do Jogo Limpo. Reforçou o desejo que a AMA-WADA tem de 
que o atleta tenha primeiro o contato com a Antidopagem pela educação, que deve ser agradável, amigável e 
progressiva e não pela testagem.  

Parabenizou o trabalho e a paixão dos componentes do Fórum pelo tema e pelo comprometimento com 
as atividades desenvolvidas. Finalizou agradecendo todos presentes para impulsionar educação, afirmando que o 
Jogo Limpo é um conceito para vida e que trabalhamos para todos os atletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualquer membro representante, 

mediante submissão fundamentada via 

secretária do Fórum até 48 horas antes 

da reunião 

Coordenação da ABCD 
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5. Manifestação dos Membros - Titulares: 

 

Guilherme Faria da Silva - Membro Suplente do JAD 

 

Agradeceu e cumprimentou a Secretaria Nacional, Luisa Parente e aos presentes na reunião. Relatou os 
trabalhos do Tribunal em manter um passivo extremamente controlado dos julgamentos. Destacou a felicidade por 
ver o Dr. Marco Aurélio Klein, que foi Secretário da ABCD e quem apresentou a antidopagem e tornou-se um 
apaixonado pelo tema. Despediu-se do grupo de membros do Fórum.  

Ressaltou a importância de primeiro educar, para depois se for o caso, sancionar. Fará parte do Comitê 
Olímpico do Brasil e irá compor o Conselho de Ética. Explicou que em sua percepção a dopagem é uma afronta ao 
princípio da Ética. E que ainda há dificuldade de o atleta em realizar denúncias relacionadas a violações ao código 
que norteia as regras da antidopagem, apesar da criação do canal de denúncia. Assim, enfatizou que a educação 
no rol do tema Ética também é relevante. Colocou-se à disposição e parabenizou pelos trabalhos realizados pela 
ABCD e o Fórum Brasileiro Antidopagem. 

 

Luisa Parente - Secretária Nacional da ABCD 

 

A Secretária Nacional, Luísa Parente, enfatizou de que as denúncias seguem um tratamento bastante 
rigoroso pela ABCD, de modo que esteja dentro da conformidade, inclusive em caso de auditoria.   

 

Dr. Ivan Pacheco - Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte - SBMEE 

 

Saudou todos os participantes e reiterou o compromisso da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício 
e do Esporte - SBMEE, em manter a relação com a ABCD, no sentido de que a conduta ética dos médicos do 
esporte precisa ser sempre observada no tratamento com os atletas, a quem cuidam e zelam pela saúde. Além do 
cuidado por parte dos médicos em realizar prescrições apenas com justificativa médica.  

Ressaltou que a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte - SBMEE, solicitou a 
universidades que ministram, residência médica e pós-graduações na área, insiram no programa de ensino, o tema 
Antidopagem no Esporte como uma disciplina separada no currículo. Por fim, colocou-se sempre à disposição da 
ABCD.  

 

Luisa Parente - Secretária Nacional da ABCD 

 

A Secretária Nacional, Luísa Parente, mencionou que visitou o Hospital Home, Centro Médico de 
Excelência da FIFA em Brasília, e constatou que há ainda muito o que fazer no meio médico, entre atleta e médico 
dentro da questão da antidopagem. Elogiou e descreveu como uma excelente medida e agradeceu a dedicação e 
empenho em prol do Jogo Limpo.  

 

Prof. Dr. Henrique Marcelo Gualberto Pereira - LBCD 

 

O Professor e Doutor Henrique Marcelo, Diretor do LBCD, cumprimentou todos os presentes na reunião. 

Em seguida, apresentou sinteticamente dados sobre o funcionamento e relevância do Laboratório Brasileiro de 

Controle de Dopagem (LBCD). Iniciou, enaltecendo a importância de agradecer aquilo que foi conquistado e a 

evolução significativa até o momento. Mas os desafios ainda são grandes, à custa da quebra de paradigmas.  

Informou que haverá uma visita técnica do Departamento de Ciência da AMA-WADA, WADA Science 

Department -, Diretores de outros LAB WADA e especialistas internacionais ao laboratório para realizar uma 

auditoria no LBCD nos dias 30 de junho e 01 de julho.  
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Enalteceu os avanços alcançados pelo laboratório, a começar pela regulamentação da entrada de amostras 

biológicas para a antidopagem no Brasil, que nos colocam em pé de igualdade com laboratórios internacionais.  

Ressaltou também a dificuldade de comunicação com os demais stakeholders e que o Fórum Brasileiro 

Antidopagem gerou uma quebra de paradigma viabilizando encontros com a ANVISA e Receita Federal por meio 

de comunicações objetivas para diagnóstico de problemas e busca de soluções. Agradeceu a presteza e disposição 

por parte da ANVISA em ajudar o LBCD, em particular agradeceu ao Sr. Marcos Miranda da ANVISA que auxiliou 

na edição da RDC nº 279.  

Reforçou que o LBCD precisa buscar a interação com outras Organizações Nacionais Antidopagem da 

América Latina que estão mais próximos do Brasil, para que enviem suas amostras ao LBCD. Explicou que o 

laboratório está em uma busca agressiva de novos parceiros/ clientes.  

Divulgou os desafios imediatos, como o alinhamento com as empresas de courier para evitar retenção de 

amostras, além da possível existência de oportunidades de melhoria da legislação/regramento para atividades de 

Courier no Brasil. E destacou que o campeonato Sul-Americano de atletismo está em tratativas para analises de 

amostras no LBCD, que este será um grande desafio. 

Por fim, enalteceu o seu Legado Olímpico, que é a equipe LBCD. Agradeceu a UFRJ, a ABCD e todos os 

presentes.  

 

Raquel Lima - Membro Suplente IBDD 

 

Saudou os participantes, agradeceu a oportunidade, colocou o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo 

(IBDD) a disposição da ABCD, em trabalhos educacionais. Além disso, parabenizou a inciativa do 4º Seminário 

Brasileiro Antidopagem que acontecerá no Rio de Janeiro, 27 de junho.  

 

Luisa Parente - Secretária Nacional da ABCD 

 

A Secretaria Nacional, Luisa Parente, agradeceu a fala da Dra. Raquel e solicitou que o calendário esteja 
sempre atualizado junto a ABCD, para demais disseminações educacionais de antidopagem. 

  

Simone Camargo Rocha - na qualidade de Membro Suplente do CNA 

 

Diante da ausência de membros do CPB, destacou e falou sobre o Programa CPB Atleta Cidadão, em que 

busca o desenvolvimento pessoal e profissional do atleta, durante e após a carreira esportiva. Além de promover 

ações durante a carreira esportiva, que abrange o tema da antidopagem. São ações elaboradas em conjunto com 

o Departamento de Saúde do Comitê Paralímpico. Reforçou que é importante conhecer quais são as principais 

dúvidas do Atleta e pontos em que querem ser ouvidos. O Comitê oferece um canal para as dúvidas dos atletas.  

Além disso, ao longo do ano, o CPB desenvolverá palestras específicas sobre substâncias e modalidades 

específicas para coibir o uso de substâncias proibidas. 

 

Dr. Christian Farias Trajano - COB Membro Titular 

 

Cumprimentou os presentes na reunião e em seguida apresentou os trabalhos do Programa de Educação 

e Prevenção ao Doping do COB destacando que 77% dos jovens atletas nunca foram testados e estavam tendo 

ação de educação, corroborando à linha de educação antes da testagem e enaltecendo a excelente campanha do 

Brasil em Rosário. Abordou os 3 momentos em que foi realizado um programa de educação nos Jogos Sul-

Americanos da Juventude, falou sobre o II Congresso Olímpico Brasileiro no estande “Esporte Seguro” em que foi 

lançado uma Ferramenta desenvolvida junto à Organização Antidoping do Reino Unido, que é uma árvore de 

decisão para entendimento da necessidade de uma autorização de uso terapêutico (AUT) e em que também foi 
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incorporado a ferramenta feita pela ABCD em parceria com a ANVISA, chamada de CheckJogoLimpo. Ainda no II 

Congresso Olímpico Brasileiro, Palco Talks, tiveram representantes da ABCD, do LBCD e da UFRRJ com o tema 

“futuro do controle de doping”. 

Ressaltou que o COB promoveu ações educacionais com novas modalidades olímpicas (breaking, 

escalada, etc.) que nunca tinham ouvido falar de dopagem. Destacou as próximas atividades: XII Juegos 

Sudamericanos ASU 2022 – Asunción e WADA Annual Symposium - 11 e 12.06.2022 Lausanne, Switzerland. Além 

do evento Play the Game sobre esporte, que ocorrerá na Dinamarca. Abordou que atletas e pessoal de apoio ao 

atleta têm passado por educação antidopagem e são constantemente estimulados a fazer os cursos da plataforma 

ADEL. 

Por fim, agradeceu o espaço. 

 

Anthony Ruy - Diretor Técnico ABCD  

 

Agradeceu ao COB pelos esforços em colaborar com o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) que foi 

assinado em tempo recorde de 5 dias. Todas as autoridades estavam alinhadas para assinaturas e o COB foi 

parceiro para realizar a logística deste ACT. ABCD forneceu material e o COB auxiliou no transporte. 

 

Mosiah Brentano Rodrigues - CNA 

 

             Cumprimentou os presentes na reunião e enfatizou a importância da Educação aos Atletas, sempre antes 

de passar pela experiência do teste antidopagem. Abordou que teve reunião da CNA esta semana e conversaram 

sobre transição de carreira. O tema educação foi abordado como necessário desde o princípio da carreira do atleta. 

Colocou- se à disposição da comunidade esportiva, em especial do Atleta.  

 

Luisa Parente - Secretária Nacional da ABCD   

 

Ressaltou que a CNA é a representação do atleta na política nacional antidopagem. 

 

Dr. José Kawazoe Lazzoli - CAUT 

  

Cumprimentou os presentes na reunião e agradeceu pela confiança da equipe da ABCD no trabalho 

realizado pela Comissão de Autorização de Uso Terapêutico (CAUT). Apresentou a composição da CAUT-ABCD, 

formada por 21 médicos de alto nível especialistas.  

Ressaltou a importância de distinguir propostas lícitas, de acordo com o padrão internacional. Enfatizou o 

desafio da CAUT em tratar com o devido rigor com que são emitidos os pareceres técnicos e abordou a participação 

da CAUT no auxílio da revisão técnica para o português da lista de substâncias proibidas. Reiterou o compromisso 

com a defesa intransigente do Jogo Limpo. Explicou sobre as tratativas das evidências científicas e a experiência 

dos membros da CAUT e que não há conflito de interesses. Reforçou que há um trabalho de orientação com os 

colegas médicos, quanto ao padrão internacional para a concessão de uma AUT. Destacou o aumento de AUTs 

negadas, talvez relacionadas as mudanças de substâncias proibidas de 2021 para 2022. Ressalta a importância da 

educação abordando disciplinas presentes em universidades e da importância do exercício limpo, para todos os 

praticantes de exercício físico. 

Deixou o convite ao 34° Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício do Esporte - Simpósio Pan-

Americano de Medicina do Esporte de 19 a 22 de outubro de 2022, aos presentes no Fórum.  

Por fim, apresentou a Estatística de Solicitações de AUTs do período de 2018 a 2021. Agradeceu a 

atenção dos participantes e a ABCD pela confiança. 
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Luisa Parente - Secretária Nacional da ABCD 

 

A Secretária destacou a importância da SBMEE divulgar para todos os médicos os cursos da plataforma 
ADEL e que todos os membros do Fórum divulguem para que a equipe multidisciplinar de saúde do atleta faça o 
curso de Educação Antidopagem (ADEL) que é de formato online, gratuito e em português. 

 

Leonardo Nascimento Santos - ANVISA Membro Titular 

O Sr. Leonardo cumprimentou aos presentes no Fórum e explicou a atuação da ANVISA dentro do Fórum, 

como a participação no desenvolvimento da Plataforma para consulta pública das substâncias proibidas, chamada 

CheckJogoLimpo, para os atletas e o Pessoal de Apoio ao Atleta. Agradeceu e colocou-se à disposição aos 

trabalhos do Fórum.  

 

Diretor Eduardo Felipe Ohana - Departamento de Avaliação da SAGI 

 

Descreveu a modalidade de trabalho realizado pela SAGI, ABCD e Universidade Federal de Santa Maria, 

chamado de Middle Office. Fez uma breve apresentação do trabalho em parceria com a Universidade Federal de 

Santa Maria e solicitou que os pesquisadores da UFSM passem o banco de dados da pesquisa para ABCD.  

 

Dr. Thiago Rozales Ramis - UFSM 

 

O Dr. Thiago cumprimentou os presentes na reunião e em seguida, agradeceu pelo convite e iniciou a 

apresentação do Relatório Final da Pesquisa "Análise do impacto das ações educacionais desenvolvidas pela ABCD 

em atletas olímpicos e paralímpicos", realizada pela Universidade Federal de Santa Maria/RS (UFSM), com 

financiamento da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério da Cidadania (SAGI/MC) via Acordo 

de Cooperação Técnica entre ABCD e UFSM.  

Primeira parte da Pesquisa foi com os Atletas e a segunda parte será realizada com o Pessoal de Apoio ao 

Atleta. Explicou que o objetivo geral da pesquisa foi avaliar a percepção das ações antidopagem da ABCD. Explicou 

os métodos de pesquisa e como tem sido o andamento até a data de hoje. Ressaltou que é importante que o atleta 

não chegue aos campeonatos com pouco conhecimento sobre as políticas e os trâmites que envolvem os testes 

antidopagem.  

Finalizou agradecendo o espaço de apresentação e todo o apoio da ABCD na realização da pesquisa. 

 

Anthony Moreira - Diretor Técnico ABCD  

 

O Diretor Técnico, Anthony Moreira, pincelou sobre e a importância de todo conteúdo que está sendo 

desenvolvido através da pesquisa realizada pela UFSM, principalmente a médicos e pessoal de apoio ao atleta. 

 

Luisa Parente - Secretária Nacional da ABCD 

 

             A Secretaria Nacional, Luisa Parente, agradeceu aos trabalhos da SAGI em virtude de ser essencial para 

as atividades de desenvolvimento de educação. 

 

Cristiane Vera - Coordenadora de Educação da ABCD 

Saudou os participantes e o desempenho feito por cada um em prol da disseminação da educação 

antidopagem, enalteceu que estamos no caminho certo em prol do jogo limpo. 
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Em sua apresentação sobre o plano educacional, trouxe informações sobre pilares/componentes 

educacionais, conscientização. Também, valores, sensibilização, acesso à informação e educação antidopagem. 

Além disso, trouxe ações da ABCD, planejamentos e ações educacionais programadas para serem executadas no 

decorrer do ano de 2022. Por fim, finalizou convidando todos a consultar o plano de educação, compartilhou o 

referente link e agradeceu sua participação. 

 

Luisa Parente - Secretária Nacional da ABCD 

 

A Secretaria Nacional da ABCD, Luisa Parente, agradeceu a fala da coordenadora Cristiane, sua liderança, 

coordenação da educação na ABCD e parabenizou os módulos dos treinamentos especiais em educação 

antidopagem já executados. Aproveitou para relembrar que o próximo módulo está previsto para a próxima semana, 

no dia 18/05/2022. 

 
Dr. Marco Aurélio Klein - Membro do Painel de experts Independentes da COP - UNESCO 

 

Destacou a importância da pesquisa realizada pela UFSM, parabenizou pelos trabalhos e informou que 

manterá todos informados sobre atualizações na UNESCO.  

 

6. Encerramento e Despedidas: 

 

A Secretaria Nacional, Luisa Parente, como Presidente do Fórum, mencionou sobre a formalização da 
rubrica da UNESCO para o ano que vem e que espera maior interação da rede lusófona antidopagem (RELAD) 
sob coordenação da ADoP. Informou sobre a próxima reunião do Fórum, provavelmente na segunda semana de 
novembro/2022. Além disso, solicitou ao Dr. Kawazoe que possa enviar com antecedência os convites para o 
Congresso da SBMEE. A coordenadora de educação da ABCD, Cristiane Vera, falou da composição das mesas 
no 4º Seminário Brasileiro Antidopagem com a presença de membros do LBCD e da CAUT e comentou o caráter 
fechado do III Seminario Latinoamericano de Ciencia y Medicina Antidopaje. 

A Secretária Nacional da ABCD informou ainda, que a ata oficial desse Fórum será enviada até segunda-
feira e pediu brevidade na resposta, caso os membros tenham algo para acrescentar. 

Despediu-se de todos os presentes, antes do encerramento oficial da reunião. 

 


