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Evento/Atividade:  I Encontro do Fórum Brasileiro Antidopagem 

Data: 24/11/2020 Início e término: 09:15 - 12:11 

Local: MS Teams (virtual) 

Objetivos: Pauta - Apresentação mutua do Fórum, aprovação do relatório e programa de educação da ABCD 

 
 

 
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 Ausente 

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 Presente 

8 

 
Simone Camargo Rocha 

 
CNA-Membro Suplente Ausente  

9 Christian Farias Trajano  COB-Membro Titular Presente 

10 Vinicius Onofre Loyola COB-Membro Suplente Presente 

11 Rogério Sampaio Diretor Geral do COB Ausente 

12 

 
Hesojy Gley Pereira Vital da Silva 

 
CPB-Membro Titular Presente 

13 Roberto Vital CPB-Membro Suplente Presente 

14 Mizael Conrado Diretor Geral do CPB Ausente  

15 

 
Leonardo Andreotti Paulo de 

Oliveira 
IBDD-Membro Titular Presente 

16 Raquel Lima IBDD-Membro Suplente Presente 

17 Tatiana Mesquita Nunes  JAD - TJDAD Presente 

18 

 
Guilherme Faria da Silva 

 
JAD - TJDAD Presente 

19 

 
Henrique Marcelo Gualberto 

Pereira  
LBCD-Membro Titular Presente 

 
20 

 
Monica Costa Padilha 

 
LBCD-Membro Suplente Ausente 

21 

 
Fabiano Emídio de Lucena 

Martins  

PF 
Membro Titular 

Presente 

22 

 
Tony Gean Barbosa de Castro 

 
PF Membro Suplente Ausente 
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23 Ivan Pacheco  
Sociedade Brasileira de Medicina 

do Exercício e do Esporte 
Membro Titular 

Presente 

24 Fernanda Bazanelli Bini 
ABCD -  

Diretora Técnica  
Presente 

25 
Cristiane Vera Araújo 

 
ABCD - Secretariado-Executivo do 

Fórum  
Presente 

26 Luísa Straede Fonseca  
ABCD - Secretariado-Executivo do 

Fórum 
Presente 

27 

Marcos Vinicius Mariano da 
Silva 

 

Sociedade Brasileira de Medicina 
do Exercício e do Esporte 

Membro Suplente 

Presente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome Órgão/Convidado Presença 

1 Marcelo Reis Magalhães  SEEsp  Ausente  

2 André Barbosa Alves - Representa o 
SEEsp 

SEEsp Adjunto  Presente  

3 Diego Ferreira Tonietti  SEEsp Presente 

4 Major-Brigadeiro José Isaias Augusto de 
Carvalho Neto 

CDMB  Ausente 

5 João Batista Carvalho e Silva CBCP Ausente 

6 Sileno Santos - Representa o José 
Roberto 

CBCP - Comitê Brasileiro de 
Clubes Paralímpicos 

Presente 

7 Dr. Paulo Schmitt (representado por Dra. 
Julia Gelli Costa) 

PG JAD Presente 

8 Sub Procurador Caio Medauar PG JAD Presente 

9 Ricardo Nascimento de  Avellar Fonseca  CBC Presente 

10 Secretária Nacional Fabiola SNELIS Presente 

11 Secretário Nacional Bruno SNEAR Presente 

12 Secretário Nacional Ronaldo SNFDT Ausente 

13 José Alexandre das Chagas de Carvalho 
- Representa o 

Secretário Nacional Ronaldo  

SNFDT Presente 

14 Secretário Nacional Erinaldo SNPD Presente 

15 Prof. Leonardo Mataruna  WADA Presente 

16 Maria Pesce WADA Presente 

17 Gabriel Rezende Fialho ASCOM   Presente 

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

 

Pauta 

 Abertura 

 Escopo, Atribuições e Responsabilidades dos Membros  

 Metodologia dos encontros e atividades  

 Histórico e justificativas | Convenção COP 

 Relatório UNESCO - para retorno da Conformidade  

 Projeto do Programa de Educação Antidopagem   

 Manifestação dos Membros  

 Encerramento   

 

Discussões: 

1. Abertura  

 

Conforme previsto a sala virtual foi aberta permitindo a ambientação dos membros e convidados. Iniciada a 
reunião às 09h30, em formato online, via plataforma Microsoft Teams, com a palavra para a abertura oficial pela 
Secretária Nacional da Autoridade Brasileira de Controle e Antidopagem (ACBD), Luisa Parente, cumprimentando a 
todos os participantes. Pontuou as presenças e ausências conforme registradas acima, na lista de presença.  

A Secretária Nacional, abriu o encontro agradeceu à Secretaria Especial do Esporte e ao Ministério da 
Cidadania todo o suporte e empenho até a publicação do Decreto Presidencial nº 10.510, de 6 de Outubro de 2020, 
que instituiu o Fórum. Agradeceu em especial na pessoa do Secretário Marcelo Magalhães e o Adjunto André Alves. . 

Cumprimentou destacadamente os atletas presentes e membros da CNA, demais Membros Titulares do 
Fórum, da Secretaria Especial do Esporte, Secretários Nacionais e os convidados especiais, a Senhora Maria José 
Pesce, Diretoa da AMA-WADAe o Professor Leonardo Mataruna, novo membro recém nomeado da Comissão de 
Educação e Pesquisa da Agência Mundial Antidoping (AMA-WADA) e demais convidados, mencionados na lista de 
presença.  

 

2. SEEsp - Secretaria Especial do Esporte e Maria Pesce da WADA 

 

O Sr. Secretário Adjunto da Secretária Especial do Esporte, André Alves, cumprimentou 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.  

A Sra. Maria Pesce, agradeceu o apoio permanente da ABCD com a WADA, ressaltando a importância da 
parceria entre COB, CPB, LBCD e ABCD. E, reforçou a relevância do trabalho do LBCD no Brasil também e a 
importância do Fórum.  

 

3. Introdução dos trabalhos e organização da reunião especificamente 

 

A Secretária Nacional iniciou os trabalhos, pontuando aos participantes do I Fórum, sobre a necessidade de 
seguir a pauta no tempo disponível, para melhor organização da reunião. Além disso, ressaltou o principal objetivo 
deste primeiro encontro, que é a apresentação e aprovação do Relatório de Recuperação de Conformidade da Unesco.  

Assim, comunicou que faria uma abordagem didática, sobre o escopo do Fórum e em seguida, a 
contextualização do objeto principal de análise.  

A Secretária Nacional explicou o que é o Fórum, que foi constituído a serviço da Antidopagem e detalhou o 
funcionamento, a partir dos artigos do Decreto nº 10.510. De forma, a alinhar o entendimento dos membros.  

               Disse que “é o FORO no termo jurídico, a “praça pública” para reunião de representantes comprometidos com 

um propósito especifico de discussões, no caso a ANTIDOPAGEM. Que este será o ambiente de cooperação entre as 

entidades para estabelecer as melhores práticas na antidopagem que nada mais é do que a fundação do esporte 

competitivo mundial”. Ressaltou que sem esta fundação o esporte desaba, não acontece.  

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

 

4. Escopo, Atribuições e Responsabilidades dos Membros  

 

Na sequência a SN apresentou o que se espera do Fórum, suas competências e de cada um de seus 
representantes. Enalteceu e explicou a atuação dos atletas, além do comprometimento dos signatários para a 
Antidopagem do BRASIL (COB; CPB; LBCD). 

Esclareceu que o sistema antidopagem internacional e, por conseguinte o nacional, devem atuar com 
compromisso em prol do JOGOLIMPO e contra a dopagem. 

Em nome da não sobreposição de esforços, o sistema deve agir sob a coordenação da ABCD.  
 

5. Metodologia dos encontros e atividades  

 

Citou o Decreto para relembrar que o Fórum Brasileiro Antidopagem se reunirá, em caráter ordinário, 
semestralmente e, em caráter extraordinário, sempre que convocado por seu Presidente, e na forma prevista no 
normativo. 

Fez especial menção aos convidados especiais deste primeiro encontro: (CBC) - Comitê Brasileiro de Clubes; 
(PG) - Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem; (CPBP) - Comitê Brasileiro de Clubes Paraolímpicos; (CMDB) 
- Comissão de Desporto Militar do Brasil; (SN) - Secretário Nacional; Professor Leonardo Mataruna e Maria Pesce 
(AMA-WADA), relembrando que pluralidade deste colegiado permite que sejam convidadas autoridades, técnicos e 
representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas para colaborar com informações e participar de suas 
reuniões, ficando restrito o direito a voto para os membros previstos no Decreto. 

 

6. Histórico e justificativas | Convenção COP 

 

A Presidente passou a palavra ao Diretor Executivo da ABCD, Sr. Anthony Moreira que fez uma breve 
explanação sobre o histórico da Convenção das Partes da UNESCO que estabeleceu o texto base que serviu como 
arcabouço jurídico para os países padronizarem o combate a dopagem no esporte mundialmente. 

Foi explicado que a ferramenta utilizada para medir a adesão de cada Estado parte ao texto da Convenção 
é o questionário ADLogic, realizado a cada dois anos por meio de auto avaliação de cada membro signatário da 
Convenção. 

Devido à situação de não conformidade estabelecida pelo atingimento de menos de 60% de conformidade 
no questionário de 2019, o Brasil recebeu notificação de não-conforme perante a COP. 

Para o restabelecimento de sua condição de conformidade, dezenas de medidas foram tomadas, todas 
relatadas em documento enviado anteriormente aos membros e, como condição para restabelecimento de sua 
condição de conformidade foi necessário o estabelecimento de uma Plataforma Nacional de Conformidade (A 
instituição do Fórum Brasileiro Antidopagem), que deveria avaliar as ações corretivas implantadas de forma a submeter 
tal relatório ao Secretariado da COP para solicitar uma nova oportunidade de preenchimento do ADLogic. 

O Diretor informou que o Fórum Brasileiro Antidopagem atuará como Plataforma Nacional de Conformidade 
Antidopagem, para fins de observância ao disposto pela Convenção Internacional contra o Doping no Esporte da 
Unesco. 

 

7. Relatório UNESCO - para retorno da Conformidade  

 

O relatório foi devidamente apresentado, com abordagem detalhada de cada um de seus capítulos e sobre 
suas ações corretivas e submetido à aprovação ao final da apresentação. O mesmo foi aprovado por unanimidade sem 
qualquer proposta de alteração por parte dos membros. A apresentação, votação e aprovação do Relatório para 
Conformidade ABCD - Unesco 2020, foi gravada para fins de registro.  

Foi informado que em 2021 haverá a necessidade de preenchimento de novo questionário de avaliação 
ADLogic, e que a meta é que o Fórum Brasileiro Antidopagem participe ativamente deste preenchimento de forma 
colaborar com a veracidade da avaliação perante a COP. 

 

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

 

8. Programa de Educação Antidopagem   

 

A Secretária Nacional, Luisa Parente, apresentou a memória do I Encontro com Signatários e alguns membros 
da Rede. Explicou ainda sobre os planos para o Programa Educacional da ABCD para 2021, que visa cumprir o novo 
Padrão Internacional para Educação que entrará em vigor juntamente com o novo Código Mundial e Brasileiro 
Antidopagem em janeiro de 2021. 

Passou a palavra a Diretora Técnica da ABCD, Fernanda Bini, explanou sobre o Programa de Educação 
Antidopagem, apresentando uma série de informações importantes sobre o futuro da educação antidopagem, expondo 
as premissas, sendo elas, a experiência do atleta com a educação, o crescimento continuo, a orientação oficial no 
futuro feita por agentes e todas essas ações coordenadas pela ABCD, com integração a outras políticas públicas da 
Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania, Ministério da Educação, Saúde e Defesa entre outros.  

Apresentou o cenário e contexto onde estão inseridos o público alvo da educação antidopagem e destacou os 
quatro pilares a serem trabalhados conforme exigido pelos padrões internacionais: a educação baseada em valores, 
sensibilização e conscientização, acesso à informação e educação antidopagem (capacitação e treinamento). 
Destacou ainda a importância da cooperação entre todos na execução do Programa Educacional para que os trabalhos 
possam gerar resultados práticos mais eficientes e efetivos para o Brasil. 

Falou também da existência da nova figura e necessidade de formação dos agentes educacionais que passa a 
ser uma exigência internacional a partir de 2021, a fim de harmonizar a educação em todo o mundo.  

 

9. Manifestação dos Membros - Titulares 

 

Mosiah Brentano Rodrigues - CNA  

O Sr. Mosiah Brentano Rodrigues, enalteceu a participação dos atletas, que considera ser fundamental, para o 
conhecimento de direitos e deveres, no exercício e atuação como atleta profissional. Além de, levar a informação aos 
atletas. A Comissão Nacional dos Atletas (CNA), agradeceu e se colocou à disposição para contribuir com os trabalhos 
do Fórum.  

 

Christian Farias Trajano - COB  

Passou um pouco do histórico da evolução da antidopagem no Comitê Olímpico, desde a elaboração da 
política interna antidopagem do COB em harmonia com seu estatuto e o código mundial antidopagem, além de sua 
participação junto a ABCD. Agradeceu pelo convite e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) também, se colocou à 
disposição para contribuir com os trabalhos do Fórum.  

 

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, sito no campus da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Dados sobre amostras, investimentos e pesquisa foram apresentados para demonstrar a 
importância daquela instituição perante todo o sistema brasileiro antidopagem.  

 

Hesojy Gley Pereira Vital da Silva - CPB 

Cumprimentou os participantes do I Fórum, parabenizou a gestão liderada pela Secretária Nacional, Luisa 
Parente. Destacou o déficit na educação no setor paralímpico, em relação a disseminação do conhecimento da 
antidopagem. Aprovou a ideia do grupo de discussão do Fórum.  

 

Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira - IBDD 

Cumprimentou os participantes do I Fórum, enalteceu que a ABCD conta, com um time de expertise renomado 
no assunto que desempenha. Destacou o empenho do grupo de trabalho do IBDD, para a disseminação do combate 
da antidopagem. O Instituto Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD), também, se colocou à disposição para contribuir 
com os trabalhos do Fórum. A Secretária Nacional, Luisa Parente, interviu e reforçou a importância de acompanhar, o 
grupo de estudos de direitos desportivos, que será muito útil para a evolução da ABCD.  

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

 

Dra. Tatiana Mesquita Nunes - JAD 

A Dra. Tatiana Mesquita, Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem fez uma apresentação onde 
mostrou o funcionamento e a composição daquela Corte, órgão que também compõe o sistema brasileiro antidopagem 
e por sua vez deve corresponder aos padrões e regramentos do Código. Atendendo ao pedido da Sub Procuradoria 
Geral da JAD concedeu parte do seu tempo para a fala do Dr. Caio Medauar, com a devida anuência da presidência do 
Fórum.  

 

Subprocurador Caio Medauar - JAD  

Participando como Convidado Especial, cumprimentou os participantes do I Fórum, em nome da Secretária 
Nacional, Luisa Parente. Enalteceu a participação de todos os membros, convidados e atuantes dentro do trabalho do 
Fórum e elogiou as atividades desenvolvidas pela ABCD perante a justiça antidopagem. Destacou a importância da 
criação do Fórum. Além disso, solicitou assento permanente da Procuradoria do Tribunal Antidopagem no Fórum 
Brasileiro Antidopagem.  

 

Dr. José Kawazoe Lazzoli - CAUT  

Cumprimentou os participantes do I Fórum. Parabenizou a iniciativa da criação do Fórum. Agradeceu a 
Secretária Nacional, Luisa Parente, por confiar no trabalho da CAUT. Explicou e apresentou, o funcionamento do 
trabalho da CAUT. Destacou ainda, sobre os canais de denúncia das áreas afins. 

 

Ivan Pacheco - SBMEE 

Cumprimentou os participantes do I Fórum. Parabenizou a iniciativa da criação do 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 a Sociedade de Médicos para o 
exercício profissional. 

  
Moema Luisa Silva Macedo - ANVISA Membro Suplente 

Cumprimentou os participantes do I Fórum. A Sra. Moema, se apresentou e ressaltou, sobre a condução dos 
trabalhos, na área de Controle de Produtos Controlados (Controle de Substâncias Proibidas), além do setor de 
suplementos, que ajudará nas atividades do Fórum. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), agradeceu e 
se colocou à disposição para contribuir com os trabalhos do Fórum.  

 

Fabiano Emidio de Lucena Martins - PF 

Cumprimentou os participantes do I Fórum. O Sr. Fabiano se apresentou, representa como Chefe, a 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). 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.  

A Secretária Nacional, Luisa Parente, interviu e ressaltou que, a repressão à corrupção, faz parte da ética, é o 
norte inicial da educação, dentro do esporte, e que é sinônimo da antidopagem. É um dos componentes da integridade 
no esporte. Em relação ao exercício profissional, médicos que propagam de forma criminosa, a prescrição de 
substancias ilícitas, inclusive para atletas.  

O Sr. Dr. José Kawazoe, representando a (CAUT), pediu a palavra e fez um pequeno adendo, não apenas o 
esporte limpo, mas, o exercício limpo, a prática regular de exercício por pessoas comuns, que não são atletas. Porém, 
que porventura, podem se deparar com profissionais médicos, da área de atletas de alto rendimento, que atuam de 
forma antiética, prescrevendo substâncias proibidas. 
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10. Leitura e Aprovação da ATA e Relatório 

 

Após todas as manifestações, sem mais pontos de pauta, foi anunciado que a partir daquele momento, a 
reunião está sendo gravada para, a leitura e aprovação da Ata deste encontro.  

- Feita a Leitura da Ata, pela própria Secretária Nacional, na qualidade de Presidente do Fórum e realizada a chamada 
nominal dos membros titulares presentes e suplentes em substituição, para aprovação da Ata. 

 
Lida e gravada no MS Teams, sendo submetida à aprovação nominalmente por cada um dos membros, a 

presente Ata nesta reunião, foi aprovada por unanimidade antes do encerramento oficial do I Encontro. 
 

11. Encerramento e Despedidas 

 

Despedidas e acenos com agradecimentos gerais a todos. 

Reunião encerrada às 12h11. 

 

Ação/Tarefa Responsável  Prazo 

 
Atualização do site com documentos do Fórum 
 

Luisa Parente Dez 2020 

 
Envio do Relatório à UNESCO 
 

Anthony Moreira 02 Dez 2020 

 
Agendas futuras 
 

Luisa Parente Dez 2020 - 2021 
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