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FOLLOW-UP TO NON-COMPLIANCE: REPORT TEMPLATE 

 
CAPÍTULO I - Introdução 

 

Este documento é um relatório elaborado pela Autoridade Brasileira de Controle de 

Dopagem (ABCD) cuja finalidade é apresentar ao Bureau da Convenção das Partes 

(COP) informações detalhadas sobre a atuação desta organização nacional 

antidopagem nas áreas avaliadas com notas inferiores a 4 e 5 no último questionário de 

avaliação da UNESCO (ADLogic) realizado em 2019 e que culminou na declaração de 

não conformidade do Brasil perante àquela organização. 

Para melhor compreensão deste relatório primeiramente é necessário explicar o seu 

formato. O relatório está dividido em capítulos. Cada capítulo trata de um artigo 

específico da Convenção de Combate ao Doping no Esporte que foi avaliado de forma 

a exigir mais esforços da ABCD para o seu devido cumprimento.  

O nome do capítulo informa o artigo que está sendo abordado e a nota que foi obtida 

na sua última avaliação do ADLogic. Como dito anteriormente os passos que um 

Estado-parte deve seguir para recuperar sua conformidade dependem da avaliação do 

presente relatório e por esta razão é importante descrever detalhadamente em cada 

capítulo as informações das medidas tomadas pela ABCD em relação ao tema do artigo 

do capítulo. Nessa abordagem serão apresentadas as deficiências encontradas, as 

recomendações a serem implementadas, as ações tomadas com seus programas 

detalhados (calendários, recursos investidos, resultados obtidos e a análise final das 

ações) e a conclusão sobre a eficácia das mesmas.  

O objetivo é demonstrar que o Brasil melhorou o nível de compromisso com os artigos 

da Convenção, que foi avaliado em 57,1% em Janeiro de 2019 para acima do limite 

mínimo de referência estabelecido pela COP que é de 60%, e assim ser declarado 

conforme segundo os requisitos do ADLogic.  

Para facilitar a elaboração deste relatório de acompanhamento o Brasil estabeleceu sua 

Plataforma Nacional de Conformidade, de acordo com o Artigo 7 da Convenção, sob a 

comando da autoridade pública competente. A Plataforma Nacional de Conformidade é 

composta por partes interessadas nacionais relevantes para garantir uma abordagem 

ampla e consolidada na aplicação das disposições da Convenção nos níveis nacional e 

internacional, bem como para garantir a coleta de dados e o fornecimento e envio de 

informações do relatório nacional por meio do sistema ADLogic. 

No caso do Brasil houve o que é considerado pela COP como o “Cenário 2” - 

Implementação parcial da Convenção: resultados gerados pelo ADLogic ao avaliar 

medidas adotadas pelo Estado Parte abaixo do limiar de referência (60%)  
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Dessa maneira o Brasil estabeleceu uma Plataforma Nacional de Conformidade 

composta por todas as partes interessadas envolvidas no nível nacional no campo 

antidopagem. A Plataforma Nacional de Conformidade foi encarregada da análise das 

pontuações atribuídas pelo relatório nacional aos vários artigos da Convenção, e 

identificou áreas de melhoria potencial.  

Assim, se a pontuação foi 1 ou 2 em 5 para a implementação de um artigo da 

Convenção, esforços substanciais foram feitos na área em questão. Se a pontuação foi 

3 em 5, fortaleceu a implementação das medidas existentes. Para os itens onde a 

pontuação foi 4 ou 5 em 5, as autoridades nacionais mantiveram seus esforços naquelas 

áreas. Esse processo foi realizado para todos os artigos mencionados no relatório 

nacional gerado pelo sistema on-line da ADLogic, o que gerou a tabela a seguir: 

ADLogic Assesment 

Article 
Grade 

7CP 

5 5 

8 3 

9 2 

10 5 

11 5 

12 4 

13 4 

16 2 

19 2 

20 2 

21 1 

22 3 

23 4 

24 2 

25 5 

26 4 

27 5 

 

Este relatório foi elaborado com base no procedimento de revisão de mesa. A 
Plataforma Nacional de Conformidade do Brasil, estabelecida oficialmente por decreto 
presidencial, revisou o presente relatório destacando as lacunas de conformidade 
identificadas por meio da análise da documentação por parte da referida Plataforma. 
Após o processo de exame, a PNC aprovou o presente relatório e apresentou as 
recomendações em vista da conformidade plena com a Convenção, incluindo nele as 
ações e os prazos estabelecidos para tratar de todas as recomendações. 
Antes de adentrarmos nos capítulos que transcrevem as especificidades de cada um 
dos artigos da Convenção abordados pelo Brasil neste relatório, segue a ficha sobre a 
Plataforma Nacional de Conformidade do Brasil estabelecida em território nacional. 
Finalmente, para compreensão dos itens citados, é importante trazer o conceito utilizado 
pela ABCD para estabelecer o investimento feito em cada uma de suas ações. Para isso 
foi utilizado o conceito de homem-hora de trabalho. Dentro deste conceito foi 
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estabelecido um valor médio para a hora de trabalho de um funcionário da ABCD. O 
custo médio do homem-hora na ABCD é de aproximadamente 5 dólares, levando-se em 
conta a taxa de conversão para o câmbio de setembro de 2020. 

 
 

NATIONAL COMPLIANCE PLATFORM AND NATIONAL FOCAL POINT 
TEMPLATE DOCUMENT TO BE ELECTRONICALLY FILLED 

 
 
State Party: BRAZIL 
Entity responsible for collecting information: AUTORIDADE BRASILEIRA DE 
CONTROLE DE DOPAGEM (ABCD) 

1) The National Compliance Platform has been established: 

 
o Yes  

o No 

 
2) If not, it would be appreciated if you could provide information on the difficulties 

that might have been encountered.  

 

Devido a legislação Brasileira atual, o processo de estabelecer um órgão 

colegiado é bastante burocrático dependendo da assinatura exclusiva do 

Presidente da República e portanto é um procedimento que demandou tempo e 

dedicação do corpo jurídico da ABCD, já que para sua aprovação são 

necessárias muitas justificativas e uma forte necessidade de que o 

estabelecimento daquele órgão colegiado seja realmente uma exigência. Estas 

limitações se justificaram pelo governo para racionalizar o esforço e o uso de 

recursos administrativos, visto que existiam mais de 300 órgãos colegiados na 

administração pública brasileira e assim evitar órgãos colegiados 

desnecessários, de resultados pouco práticos e com superposição de 

atribuições com outros órgãos de governo. Uma vez superada essa dificuldade, 

o Fórum Brasileiro Antidopagem foi estabelecido com sucesso pelo DECRETO 

Nº 10.510, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10510.htm) 

 
3) List the stakeholders involved in the National Compliance Platform: 

I - Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; 

II - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

III - Comissão de Autorização de Uso Terapêutico da Autoridade Brasileira de 
Controle de Dopagem; 

IV - Comissão Nacional de Atletas; 

V - Comitê Olímpico do Brasil; 

VI - Comitê Paralímpico Brasileiro; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.510-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.510-2020?OpenDocument
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VII - Instituto Brasileiro de Direito Desportivo; 

VIII - Justiça Desportiva Antidopagem; 

IX - Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem; 

X - Polícia Federal; e 

XI - Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. 

 
4) Please nominate the National Public Authority Focal Point:  

 
- Name of National Public Authority: Autoridade Brasileira de Controle de 

Dopagem 

- Name: Luisa Parente 

- Title: Secretária Nacional 

- E-mail address: luisa.parente@abcd.gov.br 

- Telephone number: (21) 97910-5798 

 
 
 
CAPÍTULO II – National Anti-doping Activities - Article 8 (ASSESSMENT GRADE 
= 3): Restricting the availability and use in sport of prohibited substances and 

methods 
 
1. States Parties shall, where appropriate, adopt measures to restrict the availability of 
prohibited substances and methods in order to restrict their use in sport by athletes, 
unless the use is based upon a therapeutic use exemption. These include measures 
against trafficking to athletes and, to this end, measures to control production, 
movement, importation, distribution and sale.  
2. States Parties shall adopt, or encourage, where appropriate, the relevant entities 
within their jurisdictions to adopt measures to prevent and to restrict the use and 
possession of prohibited substances and methods by athletes in sport, unless the use is 
based upon a therapeutic use exemption.  
3. No measures taken pursuant to this Convention will impede the availability for 
legitimate purposes of substances and methods otherwise prohibited or controlled in 
sport. 
 
 
Selected procedure: 

 
Desk review 

 
Reporting entity: Fórum Brasileiro Antidopagem  
 

Identify implementation gaps  
Necessidade de unificar esforços com a Polícia Federal para combater o tráfico de 
substâncias proibidas. 
Conseguir apoio da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para evitar vendas de 
substâncias proibidas. 
Aumentar a publicidade do canal de denúncias da ABCD. 
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Elaborate recommendations  
Criar a Plataforma Nacional de Conformidade para atender ao disposto no artigo 7º do 
Decreto nº 6.653/2008, que promulga a Conferência Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco)  
Orientar os atletas e público em geral sobre os riscos envolvidos no uso inadvertido de 
suplementos.  
Aumentar a divulgação do canal de denúncias da ABCD em todos os eventos 
realizados. 
Aumentar a divulgação da lista de substâncias proibidas da Agência Mundial 
Antidopagem.
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Implementation Plan 

Action 

Calendar Allocated resources 

Methodology Targets Assessment 
Begining Ending 

Man-
hour 

invested 

Conversion to 
dollars 

Establish the national anti-
doping platform to integrate 

bodies such as the federal 
police and health surveillance 

agencies to combat doping 

28/11/2019 07/10/2020 230  $       1.150,00  
Law 

Enforcement 

Increase the integration between 
NADO, the federal police and the 

Brazilian health surveillance 
agency. 

The Brazilian Anti-Doping Forum was 
successfully established and both the 

federal police and the health surveillance 
agency accepted the invitations to 

participate. Future actions will determine 
the practical success of that action. 

Guide athletes and the 
general public about the risks 
involved in inadvertent use of 

supplements. 

01/03/2020 01/04/2020 40  $         200,00  
Information 

Provision 

Making available accurate 
information about consumption 

of supplements and the risks 
they pose to the athlete's health 

and the risk of contamination 
thereof, up to date content 

related to clean sport. 

The article was successfully published on 
the ABCD website and we received 

positive feedback from the media and 
other stakeholders. 

Increase the disclosure of the 
ABCD whistleblowing channel 

at all events held. Reinforced in every 
educational event. ABCD 

have made 36 in 2019 
and 149 in 2020 until 

now. 

12  $             60,00  
Information 

Provision 
Expanding the reporting tool's 

access to the public 

The whistleblower channel is available on 
the new ABCD website, where the 

confidentiality of complaints is 
guaranteed 

(https://www.gov.br/abcd/pt-
br/canais_atendimento/denuncie) 

Increase the disclosure of the 
World Anti-Doping Agency's 
list of prohibited substances. 

31  $         155,00  
Information 

Provision 

Allow athletes and support staff 
to know exactly where to look for 

reliable information 

 
The list of prohibited substances and 

methods is available on the ABCD website 
and is reinforced by the education actions 

that occur quite frequently 
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Foi aprovado e publicado o decreto 10.510, que criou o Fórum Brasileiro Antidopagem, 
para alcançar todos os atletas e pessoal de apoio do atleta, organizações antidopagem, 
confederações e federações esportivas, comitês organizadores de eventos 
nacionais, entidades nacionais e estaduais da prática e da administração desportiva, 
Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), Comissão de Autorização de 
Uso Terapêutico (CAUT) e Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD). De 
acordo com o artigo 3º, o Fórum terá as seguintes funções: fornecer informações para 
uma base consolidada de dados antidopagem perante os organismos internacionais, 
acompanhar a aplicação da legislação antidopagem e propor recomendações 
estratégicas de combate à dopagem.  
Informação no Boletim publicado no site da ABCD de que os atletas e técnicos devem 
estar sempre atentos à Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial 
Antidopagem (AMA). A Agência Mundial Antidopagem elabora anualmente uma lista 
contendo todas as substâncias e métodos que são considerados como uma ameaça à 
saúde do atleta, ao jogo limpo e ao espírito esportivo. Essa lista tem como propósito 
destacar que certos medicamentos e métodos só devem ser utilizados pelos atletas que 
realmente precisam, por razões terapêuticas, e não por aqueles que estão tentando 
conseguir resultados trapaceando. Quando um atleta realmente necessita utilizar um 
método ou substância presentes na lista, o atleta e seu médico podem solicitar uma 
Autorização de Uso Terapêutico (AUT). No site da ABCD tem o passo a passo da 
solicitação de AUT. 

 

Analysis results 
Decreto da criação do Fórum Permanente Antidopagem, que criou um órgão colegiado 
de assessoramento permanente para o combate à dopagem no esporte no Brasil, em 
atendimento à Convenção e ao movimento internacional antidopagem liderado pela 
Agência Mundial Antidopagem (AMA/WADA), buscando alcançar o jogo limpo no 
esporte. Também recebeu o apoio das entidades participantes, que, com base nas 
experiências diferenciadas de cada uma, poderão auxiliar propondo recomendações de 
estratégias e mecanismos no combate à dopagem, acompanhando a correta aplicação 
da legislação antidopagem, além de contribuir com informações para a consolidação de 
dados e melhor subsidiar o monitoramento realizado pela Unesco, que acompanha 
periodicamente o desenvolvimento dos Programas Nacionais Antidopagem dos 
Estados-Parte e medidas adotadas pelas organizações antidopagem, no caso do Brasil 
a ABCD, fazendo-se cumprir o disposto na Convenção Internacional Contra Dopagem 
nos Esportes. 
 
Divulgação do canal de denúncias da ABCD para que as pessoas denunciem tráfico e 
venda de substancias proibidas, visando prevenir e erradicar a dopagem no esporte 
brasileiro e proteger o direito fundamental dos atletas de participarem de competições 
livres de dopagem, promovendo a saúde, justiça e igualdade. Este canal está sendo 
divulgado em todos os eventos da ABCD. 
O reforço nos eventos educacionais da divulgação da lista de substâncias e métodos 
proibidos da Agência Mundial Antidopagem também tem sido feito com sucesso. A 
ABCD entende que a educação antidopagem para sensibilização e conscientização de 
todos os atletas e pessoas envolvidas é a chave para o combate a dopagem. 
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CAPÍTULO III - National Anti-doping Activities - Article 9 (ASSESSMENT GRADE 
= 2): Measures against athlete support personnel 

 
States Parties shall themselves take measures or encourage sports organizations and 
anti-doping organizations to adopt measures, including sanctions or penalties, aimed at 
athlete support personnel who commit an anti-doping rule violation or other offence 
connected with doping in sport. 

 
Selected procedure: 

o Desk review 
 
Reporting entity: Fórum Brasileiro Antidopagem  
 

Identify implementation gaps  
Poucas denúncias em relação às violações cometidas por pessoal de apoio leva a 
ABCD a crer que há desconhecimento quanto aos canais de denúncia 
Em consultas foi identificado que muitas organizações envolvidas com a prática e a 
administração do esporte desconhecem a importância do seu papel na busca pelo jogo 
limpo e também não dominam as ferramentas de denúncia para a ABCD. 
Falta de conhecimento e educação do pessoal de apoio ao atleta em relação aos 
assuntos de antidopagem. 

 

Elaborate recommendations  
Encorajar as organizações esportivas e estimular que elas utilizem o canal de 
denúncias. 
Educar e levar conhecimento sobre as violações de regras que são impostas ao pessoal 
de apoio ao atleta através de palestras e os meios para cumprir este objetivo. 
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Implementation Plan 
 

Action 

Calendar Allocated resources 

Methodology Targets Assessment 
Begining Ending 

Man-
hour 

invested 

Conversion to 
dollars 

Conduct a campaign 
for adherence to 
fair play by ABCD 

with sports 
organizations. 

01/01/2020 still in progress 140  $         700,00  
Education and 

Awareness 
raising 

Sports organizations 
and sports 

administration entities 

Already more than 70 Sports 
Organizations and Entities have 

comitted with the campaign 

Promote 
educational events 
to guide and raise 
awareness among 
sports managers  

09/05/2019 

still in 
progress, 

there is na 
event planned 
for  November 

1st 

512  $       5.120,00  
Information 

Provision 

To reinforce sports 
managers to seek 

accountability from 
athlete´s support staff 

involved with anti-
doping rule violations 

 
The events have been very well 

received by sports managers 
and the sports community in 

general. About three thousand 
people have already attended 
these events. The detailed list 
follows on the analysis results. 
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Analysis results 
 
Eventos realizados: 
09 a 11/05/2019 – Palestras no Circuito Loterias Caixa - 1° Fase Nacional (Natação) 
para técnicos e dirigentes, realizado em São Paulo (SP). 80 atendidos. 
26/06/2019 – Palestra na 5ª Reunião de Coordenação dos Jogos Militares Mundiais para 
técnicos e médicos dos atletas da Comissão dos Jogos Mundiais Militares, realizada no 
Rio de Janeiro (RJ). 80 atendidos. 
24/07/2019 – Palestra sobre antidopagem na Arena da Associação Bauruense de 
Desportes Aquáticos (ABDA) para atletas, staff e médicos, realizada em Bauru (SP). 
111 atendidos.  
24 a 27/07/2019 – Ação com estande de estação de controle para paratletas 
universitários com idade mínima de 17 anos de 8 modalidades e equipe de apoio, 
realizada em São Paulo (SP). 228 atendidos. 
24/09/2019 – Palestra para os técnicos da Liga de Basquetebol, realizada em São Paulo 
(SP). 40 atendidos. 
02 a 04/10/2019 – Abordagem direta na Boccia International Sport Federation (BISFed) 
2019, com entrega de material para paratletas e comissão técnica, realizada no Centro 
de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo (SP). 108 atendidos.   
02/10/2019 – Palestra no Minas Tênis Clube para atletas e profissionais de clubes e 
federações, realizada em Belo Horizonte (MG). 150 atendidos. 
04 a 06/10/2019 – Palestras sobre os riscos do uso de anabolizantes e outras drogas 
para a saúde, realizadas em Brasília (DF). 25 atendidos. 
11/10/2019 – Aclimatação das equipes para o 7º Jogos Mundiais Militares (JMM), para 
atletas e comissão técnica, realizada no Rio de Janeiro (RJ). 520 atendidos. 
02 a 04/12/2019 – Palestras no V Seminário Nacional de Formação Esportiva, com a 
presença das Confederações e Ligas, juntamente com os clubes integrados ao Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC), realizado em Campinas (SP). 350 atendidos. 
04/12/2019 – Palestra educativa para a Confederação Brasileira de Tênis, no Encontro 
Internacional de Tênis 2019, para atletas de base, atletas de alto rendimento e técnicos, 
realizada em Florianópolis (SC). 75 atendidos. 
15/01/2020 – Live no Facebook e Instagram no Dia Nacional do Jogo Limpo e de 
Combate ao Doping nos Esportes (Lei nº 12.638 de 15/05/2012) para a comunidade 
esportiva e a sociedade (aberto ao público). 100 atendidos. 
07/05/2020 – Live Palestra Institucional sobre o papel das agências antidopagem em 
tempos da Covid-19, com parceria do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD) e 
da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), para técnicos, advogados e 
dirigentes. 140 atendidos. 
16/05/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", com o Clube Regatas Flamengo, para 
dirigentes, técnicos, atletas e pais. 42 atendidos. 
24/06/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", no 2º Seminário Brasileiro 
Antidopagem, para atletas, equipe de apoio dos atletas, advogados e dirigentes. 502 
atendidos. 
18/07/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", no Congresso Técnico da 
Confederação Aéreo e Polo Sport, para atletas, técnicos e gestores. 81 atendidos. 
22/07/2020 – Live do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), tendo a ABCD como convidada. 
Palestra "Valores do Esporte", para atletas, técnicos e gestores. 41 atendidos. 
23/07/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", em parceria com a Confederação de 
Kung Fu, para atletas, técnicos e gestores. 37 atendidos. 
29/07/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", em parceria com a Liga Nacional de 
Basquete (LNB), para atletas, técnicos e gestores. 53 atendidos. 
26/08/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte". Explanação para atletas de 
Halterofilismo Paralímpico do Clube da Força Aérea de Brasília; bate papo com 
paratletas e equipe de apoio dos atletas. 16 atendidos. 
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27/08/2020 – Live 3ª Webinar do Projeto Integra Brasil, da ABCD e Secretaria Nacional 
de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor (SNFDT). Palestra em parceria com a 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH) e a SNFDT para atletas, técnicos e gestores. 105 
atendidos. 
15/09/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", com parceria do Minas Tênis Clube, 
para atletas, pessoal de apoio, familiares, dirigentes e técnicos do Minas Tênis Clube. 
199 atendidos. 
Foi ainda muito divulgado o canal de denúncias da ABCD. Este canal foi amplamente 
divulgado em todos os eventos da ABCD e tem sido reforçado nas comunicações 
institucionais realizadas entre ABCD e organizações esportivas. 
Cumprindo todos os requisitos do futuro novo Padrão Internacional para Educação 
Antidopagem 2021 a ABCD aumentou a sensibilização e consciência de mais de 3 mil 
pessoas do público para a necessidade de se impor consequências ao pessoal de apoio 
ao atleta que não respeita às regras antidopagem. 

 
 
CAPÍTULO IV - International Cooperation - Article 16 (ASSESSMENT GRADE = 2): 

International cooperation in doping control 
 
 

Recognizing that the fight against doping in sport can only be effective when athletes 
can be tested with no advance notice and samples can be transported in a timely manner 
to laboratories for analysis, States Parties shall, where appropriate and in accordance 
with domestic law and procedures:  
 

(a) facilitate the task of the World Anti-Doping Agency and anti-doping 
organizations operating in compliance with the Code, subject to relevant 
host countries’ regulations, of conducting in- or out-of-competition doping 
controls on their athletes, whether on their territory or elsewhere;  
 

(b) facilitate the timely movement of duly authorized doping control teams 
across borders when conducting doping control activities;  
 
 

(c) cooperate to expedite the timely shipping or carrying across borders of 
samples in such a way as to maintain their security and integrity;  
 

(d) assist in the international coordination of doping controls by various anti-
doping organizations, and cooperate to this end with the World Anti-
Doping Agency;  
 

(e) promote cooperation between doping control laboratories within their 
jurisdiction and those within the jurisdiction of other States Parties. In 
particular, States Parties with accredited doping control laboratories 
should encourage laboratories within their jurisdiction to assist other 
States Parties in enabling them to acquire the experience, skills and 
techniques necessary to establish their own laboratories should they wish 
to do so;  
 

(f) encourage and support reciprocal testing arrangements between 
designated anti-doping organizations, in conformity with the Code;  
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(g) mutually recognize the doping control procedures and test results 

management, including the sport sanctions thereof, of any anti-doping 
organization that are consistent with the Code. 

 
Selected procedure: 

 
o Desk review 

 
Reporting entity: Fórum Brasileiro Antidopagem 
 

Identify implementation gaps 
Falta de iniciativa em buscar aproximação entre a ABCD e outras NADOS e RADOS 
internacionais para promover ações conjuntas no controle de dopagem e educação 
antidopagem. 
Pouca disponibilidade financeira e estímulo em colaborar com pesquisas e participar de 
estudos internacionais acerca da antidopagem.  
Pouca cooperação internacional no controle de dopagem apoiando outras organizações 
em ações em território nacional. 
Pouca participação em organismos internacionais como WADA, UNESCO e INADO. 

 

Elaborate recommendations 
Participar de eventos internacionais e colaborar para estudos e pesquisas científicas no 
âmbito da Antidopagem. 
Participar ativamente de Fóruns Internacionais como WADA, UNESCO e INADO. 
Buscar cooperar no que for possível diante de solicitações de organizações 
internacionais como outras organizações antidopagem, federações internacionais e 
grandes organizadores de eventos. 
Realizar Acordos Internacionais que estimulem a testagem cruzada de atletas 
brasileiros em outros países e atletas estrangeiros em solo nacional.  
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Implementation Plan 

Action 

Calendar Allocated resources 

Methodology Targets Assessment 
Begining Ending 

Man-hour 
invested 

Conversion to 
dollars 

Active participation in INADO discussions 
on basecamp and collaborate with 

suggestions and information for studies 
and research on anti-doping 

25/06/2019 still in progress 288  $       1440,00  
International 
Cooperation 

align international understandings, 
policies and best practices with the 

measures adopted within brazil 

Brazil is actively participating in the 9 
groups of Basecamp established by 

INADO since June 2019. 

Participate in the UNESCO task force in the 
review of the documents Frameworks of 

Consequences and Operational Guidelines 
in order to improve it and adapt it to the 

wishes of the global community 

01/10/2020 
still in progress, there is 

na event planned for  
October 26th 

192  $         960,00  
International 
Cooperation 

Cooperate so the world, especially 
the most resource-poor countries, 

can receive the support they need to 
fight doping by strengthening the 

global system. 

There were already two meetings about 
this issue and we are now on the group 
that will review the first sugestion made 

by the taskforce´s chairman.  

Collaborate with another NADOS and 
international entities in fight against 

doping 
23/10/2018 

The next events will be 
Intercoonecta on 
November 17th, 19th, 
24th and 26th. 

190  $         950,00  
International 
Cooperation 

Facilitate the task of the World Anti-
Doping Agency and anti-doping 

organizations operating in 
compliance with the Code 

The list of events and occasions when 
ABCD collaborated with other NADOS 
and international organizations in the 
fight against doping are in the analysis 

of the results below. 

Increase cooperation with other anti-
doping organizations to promote 

education and controls between countries. 
09/10/2020 31/12/2021 715  $       3.575,00  

International 
Cooperation 

Encourage and support reciprocal 
testing arrangements between 

designated anti-doping 
organizations, in conformity with the 

Code 

An international cooperation 
agreement was signed with the 

Portuguese Anti-Doping Agency in order 
to promote education and controls in 
Brazilian athletes training in Portugal. 

Administratively support the Brazilian 
Doping Control Laboratory to cooperate 
with studies and research on the subject. 

09/10/2020 31/12/2021 8  $             40,00  
International 
Cooperation 

Promote cooperation between 
doping control laboratories within 
their jurisdiction and those within 

the jurisdiction of other States 
Parties. 

 
ABCD is supporting the LBCD to 

continue the research shared with 
German Laboratories in the study of 

soursop fruit. 
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Analysis Results 
 
23/10/2018 – Apoio à USADA no interrogatório de atleta em território brasileiro. Foi 
solicitado apoio pela Agência Antidopagem Americana que oficiais da ABCD 
acompanhassem um interrogatório de atleta brasileira dentro do Brasil, em Belo 
Horizonte/ MG.  A equipe da ABCD enviou dois funcionários para ajudar no 
procedimento de investigação junto a uma clínica e apoiar na tradução do interrogatório 
do médico do atleta, do atleta e seu treinador. O procedimento foi realizado com sucesso 
e a USADA agradeceu muito os préstimos da ABCD na ação. 
29 a 31/10/2019 – Participação brasileira na sétima sessão da Conferência das Partes 
(COP 7) da Convenção Internacional contra a Dopagem no Esporte, realizada na sede 
da Unesco, em Paris. Nessa ocasião o Brasil se colocou à disposição e foi incluído na 
Força Tarefa responsável por revisar e apresentar novo texto para os dois documentos: 
Framework of Consequences e Operational Guidelines. 
05 a 07/11/2019 – Participação Brasileira na World Conference on Doping in Sport, com 
participantes das NADOS do Mundo, realizada na cidade de Katowice, na Polônia. Na 
ocasião os membros da delegação brasileira participaram dos Workshops e trouxeram 
muitas informações atualizadas sobre melhores práticas e políticas adotadas em outros 
países e incentivadas pela Agência Mundial Antidopagem. 
15/02/20 a 22/02/20 – Participação no evento Intercâmbio e Gestão de Conhecimento 
para o Desenvolvimento da Cooperação Espanhola na América Latina e Caribe – 
Intercoonecta, realizado de 15 a 22 de fevereiro de 2020 na cidade de Montevidéu, 
Uruguai, no Centro de Formação de Cooperação Espanhola de Montevidéu. O 
evento, intitulado "Programa Mundial Antidopagem: desenvolvimento jurídico e técnica 
normativa”, foi organizado pela Agência Espanhola de Proteção à Saúde no 
Esporte (AEPSAD) e pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento (AECID) teve como objetivo geral contribuir com a geração de 
capacidades em instituições e atores sociais envolvidos no desenvolvimento humano 
da região e com capacidade para desenvolver e implementar políticas públicas dirigidas 
a uma maior coesão social. O evento teve como público alvo os responsáveis jurídicos 
das Organizações Nacionais Antidopagem da Ibero-américa (ONAD’s). Na 
oportunidade, os representantes indicados puderam compartilhar o arcabouço jurídico 
de seus países ligado ao tema antidopagem, bem como outras legislações de suporte, 
além de questões jurídicas que possam estar em conflito com as normativas mundiais, 
especialmente o novo Código Mundial Antidopagem e o Padrão Internacional para 
Gestão de Resultados, que entrarão em vigor em 1 de janeiro de 2021.  
 
26/06/2020 - Participação no projeto Observador Nacional da Governança Antidopagem 
(NADGO), financiado pela União Europeia, com o objetivo de medir o nível de boa 
governança nas organizações nacionais antidopagem. A INADO, que é um dos 
parceiros do projeto Observador Nacional da Governança Antidopagem (NADGO), 
financiado pela União Europeia, solicitou feedback das NADOS não europeias para 
verificar se a ferramenta pode ser colocada em prática. O convite feito à ABCD para 
revisão dos princípios e indicadores propostos teve prazo até o dia 26 de junho de 2020. 
O NADGO é uma ferramenta de avaliação que examina cinco áreas principais das 

NADOS: transparência, processos democráticos, responsabilidade de controle interno, 
independência operacional e responsabilidade antidopagem. A ABCD entregou 
colaboração de feedback e avaliação para todas as cinco áreas do projeto. A ABCD é 
membro ativo da INADO e está participando de todas as discussões da entidade. O Sr. 
Jorge Leyva tem acompanhado o trabalho da ABCD neste âmbito. 
 
14/08/20 - Apresentação e compartilhamento de informações entre a ABCD e a 
Organização Regional Antidopagem da Zona VI da África (RADO), que tem 11 países 
membros: Angola, Botsuana, Eswatini, Gana, Lesoto, Malauí, Moçambique, Namíbia, 
África do Sul, Zâmbia e Zimbábue. Foi realizado o envio de links e materiais disponíveis 
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em português. Envio de links, relatórios e documentos das ações cotidianas de 
educação da ABCD e recomendação da leitura e estudo destes links. Foi informado aos 
companheiros da comunidade lusófona que a tradução dos cursos da WADA para o 
português na plataforma Anti-Doping e-Learning (ADeL) foi providenciada e financiada 
pela ABCD. Promoveu-se assim a abertura de canal de comunicação direta entre a 
ABCD e a Organização Regional Antidopagem da Zona VI da África (RADO). Foi 
realizado o envio de normas internacionais traduzidas para o português, como o Código 
Mundial Antidopagem 2021, Padrão Internacional de Educação, folhetos educativos, Kit 
do Professor, dentre outros. 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO V - Education and Training  - Article 19 (ASSESSMENT GRADE = 2): 
General education and training principles 

 
1. States Parties shall undertake, within their means, to support, devise or implement 
education and training programmes on anti-doping. For the sporting community in 
general, these programmes should aim to provide updated and accurate information 
on:  
 
(a) the harm of doping to the ethical values of sport;  
 
(b) the health consequences of doping.  
 
2. For athletes and athlete support personnel, in particular in their initial training, 
education and training programmes should, in addition to the above, aim to provide 
updated and accurate information on:  
 
(a) doping control procedures;  
 
(b) athletes’ rights and responsibilities in regard to anti-doping, including information 
about the Code and the anti-doping policies of the relevant sports and anti-doping 
organizations. Such information shall include the consequences of committing an anti-
doping rule violation;  
 
(c) the list of prohibited substances and methods and therapeutic use exemptions;  
 
(d) nutritional supplements. 
 
Selected procedure: 

o Desk review 
 
Reporting entity: Fórum Brasileiro Antidopagem 
 
 

Identify implementation gaps 
Necessidade de ações de educação antidopagem para proteger atletas “limpos” e 
garantir a integridade no esporte.  
Necessidade de educação antidopagem para conscientização dos atletas e pessoas 
envolvidas no esporte 
Fortalecimento da educação como forma de primeiro contato com o tema antidopagem  
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Elaborate recommendations 
Executar ações de educação antidopagem da ABCD por meio de palestras, seminários, 
produção de material educativo de acesso público, encontros com profissionais de 
diversas áreas e campanhas publicitárias nas mídias sociais.  
Atuar junto a atletas que participam de competições nacionais e internacionais, com a 
demonstração prática do processo de controle de dopagem.  
Garantir aos atletas e ao pessoal de apoio ao atleta informação de qualidade e acessível 
para facilitar a tomada das decisões e o usufruto dos seus direitos e cumprimento de 
suas obrigações reconhecendo a importância da integridade no esporte. 
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Implementation Plan 
 
 

Action 

Calendar Allocated resources 

Methodology Targets Assessment 
Begining Ending 

Man-
hour 

invested 

Conversion to 
dollars 

Production of educational 
material publicly available 

on the ABCD website 
01/02/2020 

at least one 
edition monthly 

80  $         400,00  
Information 

Provision 

to provide updated and 
accurate information for 

athletes and athlete 
support personnel, in 

particular in their initial 
training, education and 
training programmes 

Brazil is actively 
participating in the 9 
groups of Basecamp 

established by INADO 
since June 2019. 

Conduct lectures and 
events, to support, devise 
or implement education 

and training programmes 
on anti-doping for the 
sporting community in 

general.  

10/03/2019 

still in progress 
and there are a 

few events 
planned for  

November 2020 

1600  $     8.000,00  
Education, 

Training and 
Awareness 

To provide updated and 
accurate information for 

athletes and athlete 
support personnel, in in 

their education and 
training programmes 

The list of lectures, 
workshops and other 

events that ABCD 
conducted are in the 
analysis of the results 

below. 
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Analysis Results 
 
Textos publicados nos Boletins de 2020 no site da ABCD: 
1. Artigo Risco no Consumo de Produtos Manipulados. O tema escolhido representa 

uma das principais missões da antidopagem mundial, que é a saúde do atleta, garantida 
pela alimentação saudável, pela nutrição orgânica e natural preferencialmente aos 
suplementos alimentares artificiais, industrializados ou manipulados comercialmente. 
2. Sobre valores no esporte: ética, jogo limpo e honestidade; saúde; excelência no 
desempenho; caráter e educação; diversão e alegria; trabalho em equipe; dedicação e 
compromisso; respeito às regras e leis; comunidade e solidariedade; coragem; respeito 
por si e pelos outros participantes. 
3. Artigo “A Relação Ética entre o Esporte e a Antidopagem”. O tema escolhido é a razão 
de ser da política mundial antidopagem. Parte-se sempre da premissa de que o justo e 
o certo são as atitudes padrão de todos os atletas, familiares, pessoal de apoio ao atleta, 
dirigentes, advogados e outros. E que, de fato, os desvios são exceções que devem ser 
persuadidas pela organização nacional antidopagem, tanto no sistema nacional quanto 
no internacional, até o fim, com o objetivo de erradicar tais atitudes, conforme prevê a 
Convenção da Unesco na luta contra a dopagem no esporte. 
Eventos e palestras realizados: 
10/03/2019 – Abordagem direta na Corrida Para Paz a atletas militares e comunidade 
em geral que participaram do evento, com exposição do material de controle de 
dopagem, entrega de folders e ABCDog, realizada em Brasília (DF). 100 atendidos. 
05/04/2019 – Abordagem direta aos alunos do Centro Olímpico e Paralímpico, com 
panfletagem e convite para participação do Play True Day, realizada em Ceilândia (DF). 
190 atendidos. 
08/04/2019 – Palestra do Play True Day para professores e apoio técnico do Centro 
Olímpico, realizada em Brasília (DF). 49 atendidos. 
09/04/2019 – Abordagem direta aos alunos do Centro Olímpico e Paralímpico, com 
panfletagem e convite para participação no Play True Day, com o apoio dos atletas Parré 
e Serginho do Para Hipismo, realizada em Ceilândia (DF). 230 atendidos. 
10/04/2019 – Estande do Dia Internacional do Jogo Limpo para atender aos alunos do 
Centro Olímpico e Paralímpico, realizada em Ceilândia (DF). 983 atendidos. 
20 e 21/04/2019 – Abordagem indireta, com parceria da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), nos Campeonatos Estaduais Carioca e Candango realizados no 
Maracanã (Flamengo x Vasco), no Rio de Janeiro (RJ), e Mané Garrincha (Gama x 
Brasiliense), em Brasília (DF). 69.833 atendidos. 
07 a 09/06/2019 – Estande no Circuito Loterias Caixa - 1° Fase Nacional (Atletismo) 
para atletas, realizado em São Paulo (SP). 315 atendidos. 
13/07/2019 – 27ª Jornada de Atualização dos Agentes de Controle de Dopagem, 
realizada em São Paulo (SP). 40 atendidos. 
24 a 27/07/2019 – Ação com estande de estação de controle para paratletas 
universitários com idade mínima de 17 anos de 8 modalidades e equipe de apoio, 
realizada em São Paulo (SP). 228 atendidos. 
26/08/2019 – Comemoração dos 10 anos do Esporte de Alto Rendimento das Forças 
Armadas, realizada no Centro de Capacitação Física do Exército (Ccfex), no Rio de 
Janeiro (RJ). 
04 a 06/09/2019 – Palestra com abordagem direta na Jornada Esporte Cidadão para 
políticos e representantes dos municípios envolvidos, realizada em Fortaleza (CE). 180 
atendidos. 
24/09/2019 – Palestra para os técnicos da Liga de Basquetebol, realizada em São Paulo 
(SP). 40 atendidos. 
22 a 26/10/2019 – Estande nos Jogos Universitários da Confederação Brasileira do 
Desporto Universitário (CBDU), com entrega do kit educação, realizado em Salvador 
(BA). 722 atendidos. 
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14 a 29/11/2019 – Estande nos Jogos Escolares do Comitê Olímpico do Brasil (COB), 
com entrega de material para jovens atletas entre 12 e 17 anos, realizado em Blumenau 
(SC). 2.847 atendidos. 
19 a 22/11/2019 – Estande nas Paralimpíadas Escolares do Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), com entrega de material para jovens paratletas entre 12 e 18 anos, 
realizado em São Paulo (SP). 585 atendidos. 
07 e 08/12/2019 – 28ª Jornada de Formação de novos agentes e atualização de oficiais 
já formados, realizada em São Paulo (SP). 40 atendidos. 
11 e 12/01/2020 – 29ª Jornada de Formação e Atualização de Oficiais de Controle de 
Dopagem e Oficiais de Coleta de Sangue, para profissionais de saúde, realizada em 
Brasília (DF). 24 atendidos. 
15/01/2020 – Live no Facebook e Instagram no Dia Nacional do Jogo Limpo e de 
Combate ao Doping nos Esportes (Lei nº 12.638 de 15/05/2012) para a comunidade 
esportiva e a sociedade (aberto ao público). 100 atendidos. 
15 e 16/02/2020 – 30ª Jornada de Formação e Atualização de Oficiais de Controle de 
Dopagem e Oficiais de Coleta de Sangue, para profissionais de saúde, realizada no Rio 
de Janeiro (RJ). 82 atendidos. 
10/06/2020 – Live Palestra de capacitação para Oficiais de Controle de Dopagem (OCD) 
e Oficiais de Coleta de Sangue (OCS). 140 atendidos. 
24/06/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", no 2º Seminário Brasileiro 
Antidopagem, para atletas, equipe de apoio dos atletas, advogados e dirigentes. 502 
atendidos. 
25/06/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", 2º Seminário Brasileiro Antidopagem, 
para profissionais da saúde. 315 atendidos. 
26/06/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", 2º Seminário Brasileiro Antidopagem, 
para advogados. 208 atendidos. 
29/06/2020 – Live da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A ABCD foi convidada 
pela CBF. Palestra de capacitação para Oficiais de Controle de Dopagem (OCD) da 
CBF. 47 atendidos. 
27/08/2020 – Live 3ª Webinar do Projeto Integra Brasil, da ABCD e Secretaria Nacional 
de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor (SNFDT). Palestra em parceria com a 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH) e a SNFDT para atletas, técnicos e gestores. 105 
atendidos. 

 
 

Comments (optional) 
As ações de educação antidopagem da ABCD, desenvolvidas por meio de palestras, 
seminários, material educativo de acesso público, encontros com profissionais das 
diversas áreas e campanha publicitária nas mídias sociais, além da atuação junto a 
atletas que participam de competições nacionais e internacionais, com a demonstração 
prática do processo de controle de dopagem, destacando a importância de proteger 
atletas “limpos” e combater a dopagem, foram a missão da área de Educação da ABCD, 
que segue a política mundial de tolerância zero para combater qualquer conduta 
antiética nesse contexto e proteger a integridade no esporte. 
Os eventos e palestras atenderam, nos anos de 2019 e 2020, 80.762 pessoas. 
Educação antidopagem para sensibilização e conscientização de todos os atletas e 
pessoas envolvidas. 
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CAPÍTULO VI - Education and Training - Article 20 (ASSESSMENT GRADE = 2): 
Professional codes of conduct 

 
States Parties shall encourage relevant competent professional associations and 
institutions to develop and implement appropriate codes of conduct, good practice and 
ethics related to anti-doping in sport that are consistent with the Code. 
 
Selected procedure: 

o Desk review 
 

Reporting entity: Fórum Brasileiro Antidopagem 
 

Identify implementation gaps 
 
Falta de Comunicação com os Conselhos de Classe da área de Medicina e Educação 
Física. 
Falta de exigência curricular de disciplina que aborde a questão da antidopagem 
juntamente com a ética no esporte no curso de nível superior em Educação Física, 
para assim alcançar preparadores físicos e outros profissionais da equipe de apoio ao 
atleta. 
 
 
 

 

Elaborate recommendations 
Comunicar-se com os Conselhos de classe federais para tentativa de implementação 
de uma agenda positiva que inclua a antidopagem como assunto obrigatório na 
formação profissional universitária. 
Buscar a participação da ABCD e de especialistas em antidopagem em eventos de 
profissionais da área de saúde ligados ao esporte. 
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Implementation Plan 
 

Action 

Calendar Allocated resources 

Methodology Targets Assessment 
Begining Ending 

Man-
hour 

invested 

Conversion to 
dollars 

Initiate dialogue with the 
federal professional 

councils of medicine and 
physical education in 
order to establish a 
positive agenda that 

includes anti-doping as a 
relevant topic 

16/01/2020 15/06/2020 4  $             20,00  

Encourage 
Competent 
Professional 
Associations 

Implement 
professional 

obligations within 
the codes of ethics 

of healthcare 
professionals in 
relation to anti-
doping matter. 

The Code of Professional Ethics 
for Physical Education already 

has in its preamble a guarantee 
to the principles of health 
protection that expressly 

collaborate with anti-doping, 
and the Code of Medical Ethics 

is provided for in art. 14 
combined with Federal Law 
9.965 on medical liability in 

case of prescription of 
prohibited substances. 

Conduct lectures and 
events with professional 

associations and 
institutions to develop 

and implement 
appropriate codes of 

conduct, good practice 
and ethics related to 

anti-doping in sport that 
are consistent with the 

Code 

26/06/2019 

still in progress 
and there are 

an  events 
planned for  

November 1st 

200  $     1.000,00  
Education 

training and 
awareness 

Sensitize health 
workers about the 
importance of anti-
doping in view of 
their professional 

conduct. 

The list of lectures and events 
that ABCD conducted or 

participated are in the analysis 
of the results below. 
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Analysis results 
26/06/2019 – Palestra na 5ª Reunião de Coordenação dos Jogos Militares Mundiais para 
técnicos e médicos dos atletas da Comissão dos Jogos Mundiais Militares, realizada no 
Rio de Janeiro (RJ). 80 atendidos. 
09/07/2019 – Lançamento da marca da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem 
(ABCD), com dirigentes das entidades esportivas, secretários nacionais do Ministério da 
Cidadania e representantes de universidades e conselhos. Realizado em Brasília (DF). 
27 a 31/08/2019 – 31º Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte e XI Congresso 
Sul-Americano de Medicina do Esporte, para profissionais da área da saúde e 
estudantes de Educação Física, realizado em Foz do Iguaçu (PR). 400 atendidos. 
15 a 20/09/2020 – Abordagem direta no XXI Congresso Brasileiro de Ciências do 
Esporte e VII Congresso Internacional de Ciências do Esporte. De periodicidade bienal, 
constitui-se no maior evento do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). É 
considerado um dos mais importantes congressos dentre as sociedades cientificas da 
área. Realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal 
(RN). 78 atendidos. 
04 a 06/10/2019 – Palestras sobre os riscos do uso de anabolizantes e outras drogas 
para a saúde, realizadas em Brasília (DF). 25 atendidos. 
02 a 04/12/2019 – Palestras no V Seminário Nacional de Formação Esportiva, com a 
presença das Confederações e Ligas, juntamente com os clubes integrados ao Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC), realizado em Campinas (SP). 350 atendidos. 
24/06/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", no 2º Seminário Brasileiro 
Antidopagem, para atletas, equipe de apoio dos atletas, advogados e dirigentes. 502 
atendidos. 

 

Comments (optional) 
 
Na implementação destas ações foram providenciadas as comunicações com os 
Conselhos de Medicina e Educação Física através da expedição de Ofícios sobre 
assuntos do interesse de ambas as partes. Foram tratados assuntos específicos como 
a inserção de uma Disciplina na grade curricular do curso de graduação de Educação 
Física que inclusive resultou na publicação da Resolução do CNE/CES nº6 que 
determina em seu artigo 6º o seguinte texto:  

IV - Conhecimentos procedimentais e éticos da intervenção profissional 
em Educação Física, a exemplo de código de ética, diagnóstico e avaliação, estratificação de risco, 
variáveis de prescrição do exercício, meio ambiente e sustentabilidade, diversidade cultural, diferenças 
individuais e outros. 

Parágrafo único. A formação ética em Educação Física, de que trata o 
caput, deverá incluir, ainda, a prevenção do uso de meios ilícitos e danosos à saúde no cotidiano das 
práticas corporais, especialmente nas de caráter competitivo ou que visem ao desenvolvimento 
físico de crianças e adolescentes. 

Os Códigos de Ética de ambas instituições demonstraram estar alinhados com a 
persuasão ao abuso de substâncias e métodos proibidos por seus profissionais.  
 
O Conselho Federal de Medicina informou que o artigo 14 de seu código de ética 
combinado com a Lei Federal nº 9.965, diz:  
É vedado ao médico: 

Art. 14. Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação 

vigente no país.  

E a Lei 9.965 restringe a venda de esteróides ou peptídeos anabolizantes no país sem 
a devida receita médica e suas justificativas. 
 
Já o Conselho Federal de Educação Física possui no preâmbulo do seu Código de Ética 
a seguinte motivação:  

No processo de elaboração do Código de Ética para o Profissional de 
Educação Física tomaram-se por base, também, as Declarações Universais de Direitos 
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Humanos e da Cultura, a Agenda 21, que conceitua a proteção do meio ambiente no 
contexto das relações entre os seres humanos em sociedade, e, ainda, os indicadores 
da Carta Brasileira de Educação Física 2000; nesta esteira, repudia-se todas e 
quaisquer ações que possam incidir em risco para o contexto ecológico da 
natureza, da sociedade e do indivíduo, nomeadamente, o uso de todos os meios 
que desencadeiem o subjugo da saúde, segundo os princípios assegurados pelas 
Agências Nacionais e Internacionais de Controle Antidopagem, dentre outros. 

 
 
 

CAPÍTULO VII - Education and Training - Article 21 (ASSESSMENT GRADE = 1): 
Involvement of athletes and athlete support personnel 

 
States Parties shall promote and, within their means, support active participation by 
athletes and athlete support personnel in all facets of the anti-doping work of sports and 
other relevant organizations and encourage sports organizations within their jurisdiction 
to do likewise. 
 
Selected procedure: 

 
o Desk review 

 
Reporting entity: Fórum Brasileiro Antidopagem 
 
 

Identify implementation gaps 
Necessidade de divulgar informações os atletas e o pessoal de apoio ao atleta. 
Necessidade de educar os atletas e pessoal de apoio ao atleta no conteúdo sobre 
antidopagem ,com ênfase nos direitos, deveres e procedimentos envolvidos. 

 

Elaborate recommendations 
Publicar Boletins no site da ABCD com informações para os atletas e o pessoal de 
apoio ao atleta. 
Fazer palestras para informação e orientação dos atletas e do pessoal de apoio ao 
atleta. 
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Implementation Plan 
 
 

Action 

Calendar Allocated resources 

Methodology Targets Assessment 
Begining Ending 

Man-
hour 

invested 
Conversion to dollars 

 
Production and 

availability of anti-
doping educational 

material 

05/06/2019 18/12/2019 100 
 $         62.000,00 

 (ADeL translation cost) 
+ $ 500,00  (man-hour) 

Education , 
Training and 
Awareness 

To provide updated 
and accurate 

information for 
athletes and athlete 

support personnel, in 
in their education and 
training programmes 

Brazil was 
responsible for the 
translation of ADeL 

to Portuguese 2 
Modules Alpha and I-
safe are ready, and 

the others are in 
progress. 

Conduct lectures and 
events, to support, 

devise or implement 
education and training 
programmes on anti-

doping for the sporting 
community in general.  

27/04/2019 

still in progress 
and there are a 

few events 
planned for  

November 2020 

600  $     3.000,00  
Education, 

Training and 
Awareness 

To provide updated 
and accurate 

information for 
athletes and athlete 

support personnel, in 
in their education and 
training programmes 

The list of lectures, 
workshops and other 

events that ABCD 
conducted are in the 

analysis of the 
results below. 
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Analysis Results 
Informações dos Boletins de 2020, publicados no site da ABCD: 
1. Sobre a necessidade de atletas e técnicos estarem sempre atentos à Lista de 
Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem (AMA-WADA). 
Direcionamento para a lista através do link. A AMA elabora anualmente uma lista 
contendo todas as substâncias e métodos que são considerados como uma ameaça à 
saúde do atleta, ao jogo limpo e ao espírito esportivo. Essa lista tem como propósito 
destacar que certos medicamentos e métodos só devem ser utilizados pelos atletas que 
realmente precisam, por razões terapêuticas, e não por aqueles que estão tentando 
conseguir resultados trapaceando. Quando um atleta realmente necessita utilizar um 
método ou substância presentes na lista, o atleta e seu médico podem solicitar uma 
Autorização de Uso Terapêutico (AUT). No site da ABCD tem o passo a passo da 
solicitação de AUT, 
2. Sobre a prerrogativa da ABCD de realizar testes de controle em qualquer atleta em 
território nacional, independente de modalidade, local ou idade. Os testes são 
planejados com antecedência, seguem procedimentos estabelecidos pela Agência 
Mundial Antidopagem e podem ser realizados em competição e fora de competição, 
utilizando matrizes biológicas de sangue ou urina. 
3. Tradução dos cursos da plataforma de e-learning (ADel), da AMA-WADA, para 
português, no site da Agência Mundial Antidopagem. 
4. Sobre o Novo Padrão Internacional para Educação, onde o primeiro contato do atleta 
com antidopagem deve ser preferencialmente por meio da educação. 
5. Sobre o Grupo Alvo de Testes (GAT) da ABCD, que é o grupo de atletas selecionados 
pela sua Autoridade de Testes para assegurar a realização de um Programa de Testes 
continuado, tanto dentro como fora de períodos competitivos, abrangendo toda a 
temporada, desde a fase de preparação e treinos até as competições.  
6. Sobre o 2º Seminário Brasileiro Antidopagem, com uma versão inteiramente virtual 
para atletas, treinadores, médicos, advogados, dirigentes, familiares. O evento foi 
realizado em junho, com parceiros importantes como AMA, COB, CPB, CBF, LBCD, 
TJDAD e a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR). 
7. Sobre o Passaporte Biológico do Atleta (PBA), um importante avanço tecnológico na 
luta contra a dopagem. Seu princípio fundamental é monitorar variáveis selecionadas 
(biomarcadores) ao longo do tempo que, indiretamente, revelam o efeito da dopagem, 
diferente da tradicional análise direta realizada nos controles analíticos. Isso quer dizer 
que em vez de buscar a substância proibida na amostra do atleta, o laboratório vai 
buscar eventuais efeitos causados pelo uso dessas substâncias. Para determinar o 
Resultado Analítico Adverso baseado no PBA, não é necessário que uma substância 
proibida seja identificada diretamente na amostra do atleta. 
 
List of events conducted or participated by ABCD: 
27/04/2019 – Palestra para os atletas ranqueados na modalidade de escalada, prova 
boulder e de velocidade 2019, realizada em Curitiba (PR). 84 atendidos. 
09 a 11/05/2019 – Palestras no Circuito Loterias Caixa - 1° Fase Nacional (Natação) 
para técnicos e dirigentes, realizado em São Paulo (SP). 80 atendidos. 
17/05/2019 – Palestra na XIV Copa JK de Hipismo para atletas e familiares, realizada 
em Brasília (DF). 25 atendidos. 
17/05/2019 – Palestra da primeira etapa da Taça Brasil de Ciclismo de Pista para atletas 
de diversos estados no velódromo, realizada em Curitiba (PR). 150 atendidos. 
24/05/2019 – Palestra no Brasileiro de Endurance Automobilismo, entrega de material 
folders sanfoninha e camisas para pilotos de endurance, realizada em Goiânia (GO). 90 
atendidos. 
24/07/2019 – Palestra sobre antidopagem na Arena da Associação Bauruense de 
Desportes Aquáticos (ABDA) para atletas, staff e médicos, realizada em Bauru (SP). 
111 atendidos.  
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12/09/2019 – Palestra no Circuito Loterias Caixa - 3° Fase Nacional para técnicos e 
árbitros da modalidade de Halterofilismo, realizado no Centro de Treinamento 
Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo (SP). 46 atendidos. 
02 a 04/10/2019 – Abordagem direta na Boccia International Sport Federation (BISFed) 
2019, com entrega de material para paratletas e comissão técnica, realizada no Centro 
de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo (SP). 108 atendidos. 
02/10/2019 – Palestra no Minas Tênis Clube para atletas, realizada em Belo Horizonte 
(MG). 150 atendidos. 
11/10/2019 – Aclimatação das equipes para o 7º Jogos Mundiais Militares (JMM), para 
atletas e comissão técnica, realizada no Rio de Janeiro (RJ). 520 atendidos. 
04/12/2019 – Palestra educativa para a Confederação Brasileira de Tênis, no Encontro 
Internacional de Tênis 2019, para atletas de base, atletas de alto rendimento e técnicos, 
realizada em Florianópolis (SC). 75 atendidos. 
23/01/2020 – Palestra "Valores do Esporte", Treinamento de Campo de Ciclismo, para 
ciclistas entre 15 e 18 anos, realizada em Rio Claro (SP). 38 atendidos. 
06/03/2020 – Palestra "Valores do Esporte", Treinamento da Seleção Brasileira de Judô, 
para atletas de judô das categorias de 48kg a +100kg da Seleção Brasileira, realizada 
no Rio de Janeiro (RJ). 20 atendidos. 
06/04/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", com a Liga de Basquete Feminina, 
para atletas de basquetebol. 60 atendidos. 
16/04/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", para 15 atletas e 15 paratletas de 
Badminton. 30 atendidos. 
07/05/2020 – Live Palestra Institucional sobre o papel das agências antidopagem em 
tempos da Covid-19, com parceria do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD) e 
da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), para técnicos, advogados. 140 
atendidos. 
16/05/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", com o Clube Regatas Flamengo, para 
dirigentes, técnicos, atletas e pais. 42 atendidos. 
24/06/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", no 2º Seminário Brasileiro 
Antidopagem, para atletas, equipe de apoio dos atletas, advogados. 502 atendidos. 
25/06/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", 2º Seminário Brasileiro Antidopagem, 
para profissionais da saúde. 315 atendidos. 
26/06/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", 2º Seminário Brasileiro Antidopagem, 
para advogados. 208 atendidos. 
08/07/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte" para atletas do Grupo Alvo de Testes 
(GAT), atletas do Programa Bolsa Atleta, técnicos. 230 atendidos. 
18/07/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", no Congresso Técnico da 
Confederação Aéreo e Polo Sport, para atletas, técnicos. 81 atendidos. 
22/07/2020 – Live do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), tendo a ABCD como convidada. 
Palestra "Valores do Esporte", para atletas, técnicos. 41 atendidos. 
23/07/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", em parceria com a Confederação de 
Kung Fu, para atletas, técnicos. 37 atendidos. 
29/07/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", em parceria com a Liga Nacional de 
Basquete (LNB), para atletas, técnicos. 53 atendidos. 
26/08/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte". Explanação para atletas de 
Halterofilismo Paralímpico do Clube da Força Aérea de Brasília; bate papo com 
paratletas e equipe de apoio dos atletas. 16 atendidos. 
15/09/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", com parceria do Minas Tênis Clube, 
para atletas, pessoal de apoio, familiares, dirigentes e técnicos do Minas Tênis Clube. 
199 atendidos. 

 

Comments (optional) 
Com a divulgação dos Boletins no site da ABCD e os eventos realizados, cada vez mais 
atletas e equipes de apoio ao atleta estão informados e conscientizados.  



29 

A aproximação virtual entre a ABCD e as entidades permite divulgar e difundir o 
conhecimento antidopagem. Palestras modeladas de acordo com a idade e/ou nível 
técnico dos desportistas alcançam atletas, treinadores e pessoas da equipe de apoio ao 
atleta. 
Educação antidopagem para sensibilização e conscientização de todos os atletas e 
pessoas envolvidas tem sido um dos maiores investimentos da ABCD no ano de 2020. 

 
 

CAPÍTULO VIII - Education and Training - Article 22 (ASSESSMENT GRADE = 3): 
Sports organizations and ongoing education and training on anti-doping 

 
States Parties shall encourage sports organizations and anti-doping organizations to 
implement ongoing education and training programmes for all athletes and athlete 
support personnel on the subjects identified in Article 19. 
 
Selected procedure: 

 
o Desk review 

 
Reporting entity: Fórum Brasileiro Antidopagem 
 

Identify implementation gaps 
Necessidade de aproximação com dirigentes e gestores de clubes, organizações e 
entidades de administração do desporto no Brasil. 
Necessidade de difundir a cultura do #JOGOLIMPO e o Boletim da ABCD. 

 

Elaborate recommendations 
Implementar o Programa Brasileiro Antidopagem em 2020, difundindo a cultura do 
#JOGOLIMPO e o Boletim da ABCD, com a meta de ter todas as entidades de 
administração e prática do Sistema Nacional do Desporto participando da Campanha 
#JOGOLIMPO, e confederações, federações e clubes acessando o site e somando 
forças na luta contra a dopagem no esporte brasileiro.  
Realizar eventos com a participação de gestores e dirigentes das diversas modalidades 
esportivas.  
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Implementation Plan 
 
 

Action 

Calendar Allocated resources 

Methodology Targets Assessment 
Begining Ending 

Man-
hour 

invested 

Conversion to 
dollars 

Conduct a campaign for 
adherence to fair play by 

ABCD with sports 
organizations. 

01/01/2020 still in progress 140  $         700,00  
Education and 

Awareness 
raising 

Sports organizations and 
sports administration 

entities 

Already more than 70 
Sports Organizations 

and Entities have 
comitted with the 

campaign 

Conduct lectures and 
events, to support, devise 
or implement education 

and training programmes 
on anti-doping for the 
sporting community in 

general.  

24/05/2019 

still in progress 
and there are 

events planned 
for  November 

and December of 
2020 

600  $     3.000,00  
Education, 

Training and 
Awareness 

To provide updated and 
accurate information for 

athletes and athlete 
support personnel, in in 

their education and 
training programmes 

The list of lectures, 
workshops and other 

events that ABCD 
conducted are in the 
analysis of the results 

below. 
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Analysis Results 
Informações dos Boletins de 2020, publicados no site da ABCD: 
1. Destaque para o mês de Abril, que é o mês oficial do combate à dopagem no mundo. 
Incentivo ao acompanhamento e apoio da campanha #JOGOLIMPO da ABCD e às 
ações da AMA-WADA.  
2. Sobre o 2º Seminário Brasileiro Antidopagem, com uma versão inteiramente virtual 
para advogados, dirigentes e gestores. O evento foi realizado em junho, com parceiros 
importantes como AMA, COB, CPB, CBF, LBCD, TJDAD e da Secretaria Nacional de 
Esporte de Alto Rendimento (SNEAR).  
 
Lista de eventos e treinamentos para gestores e dirigentes de organizações esportivas: 
24/05/2019 – Palestra no Brasileiro de Endurance Automobilismo, com apoio da 
Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), realizada em Goiânia (GO). 90 
atendidos. 
24/07/2019 – Palestra sobre antidopagem na Arena da Associação Bauruense de 
Desportes Aquáticos (ABDA) realizada em Bauru (SP). 111 atendidos.  
02/10/2019 – Palestra no Minas Tênis Clube para profissionais de clubes e federações, 
realizada em Belo Horizonte (MG). 150 atendidos. 
11/10/2019 – Aclimatação das equipes para o 7º Jogos Mundiais Militares (JMM), para 
atletas e comissão técnica, realizada no Rio de Janeiro (RJ). 520 atendidos. 
04/12/2019 – Palestra educativa para a Confederação Brasileira de Tênis, no Encontro 
Internacional de Tênis 2019, para atletas de base, atletas de alto rendimento e técnicos, 
realizada em Florianópolis (SC). 75 atendidos. 
07/05/2020 – Live Palestra Institucional sobre o papel das agências antidopagem em 
tempos da Covid-19, com parceria do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD) e 
da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), para técnicos, advogados e 
dirigentes. 140 atendidos. 
16/05/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", com o Clube Regatas Flamengo, para 
dirigentes. 42 atendidos. 
24/06/2020 a 26/06/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", no 2º Seminário 
Brasileiro Antidopagem, para dirigentes de organizações. 502 atendidos. 
18/07/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", no Congresso Técnico da 
Confederação Aéreo e Polo Sport, para gestores. 81 atendidos. 
20/07/2020 – Reunião envolvendo médicos da CBF, a pedido do Dr. Solera, para falar 
sobre AUT. Palestra seguida por discussão. 
22/07/2020 – Live do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), tendo a ABCD como convidada. 
Palestra "Valores do Esporte", para gestores. 41 atendidos. 
23/07/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", em parceria com a Confederação de 
Kung Fu, para gestores. 37 atendidos. 
25/07/2020 – Participação de reunião de um grupo de estudos chefiado pelo Dr. Roberto 
Nahon, também para falar de AUT. Palestra e discussão. 
29/07/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", em parceria com a Liga Nacional de 
Basquete (LNB), para gestores. 53 atendidos. 
15/09/2020 – Live Palestra "Valores do Esporte", com parceria do Minas Tênis Clube, 
para dirigentes e gestores do Minas Tênis Clube. 199 atendidos. 

 

Comments (optional) 
 
As palestras e divulgação do 2º Seminário Brasileiro Antidopagem permitiram alcançar 
um público recorde para um único evento virtual na história da ABCD. 
O primeiro dia do 2º Seminário Brasileiro Antidopagem atingiu 502 pessoas. 
O segundo dia do 2º Seminário Brasileiro Antidopagem atingiu 315 pessoas. 
O terceiro dia de 2º Seminário Brasileiro Antidopagem atingiu 208 pessoas. 
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Foi um sucesso o evento de educação antidopagem para sensibilização e 
conscientização de todos os participantes do evento que foram certificados por sua 
participação. 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO IX – Research - Article 24 (ASSESSMENT GRADE =  2) - Promotion of 
research in anti-doping 

 
States Parties undertake, within their means, to encourage and promote anti-doping 
research in cooperation with sports and other relevant organizations on:  
 
(a) prevention, detection methods, behavioural and social aspects, and the health 
consequences of doping;  
 
(b) ways and means of devising scientifically-based physiological and psychological 
training programmes respectful of the integrity of the person;  
 
(c) the use of all emerging substances and methods resulting from scientific 
developments. 
 
Selected procedure: 

 
o Desk review 

 
Reporting entity: Fórum Brasileiro Antidopagem 
 

Identify implementation gaps  
 
Apresentar propostas de pesquisa e desenvolvimento sobre o tema ciência 
antidopagem, visando a implementação de novos métodos, novos marcadores do abuso 
de agentes dopantes em métodos já existentes e novas estratégias de detecção de 
interesse da ABCD, bem como da comunidade antidopagem em geral. 
 

 

Elaborate recommendations  
Elaborar, apoiar, financiar ou fomentar um projeto de pesquisa que impacte a 
comunidade esportiva no sentido amplo, com ênfase no sistema antidopagem brasileiro, 
visando o benefício da prática esportiva competitiva livre de dopagem, ou seja, de forma 
justa, igualitária e sem prejuízos à saúde. O projeto deve apresentar ainda potencial 
para impactar no sistema antidopagem internacional, considerando que todos os temas 
propostos abordam questões relevantes e atuais impostas pelo uso de novas 
estratégias que potencialmente promovem o aumento do desempenho esportivo.  
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Implementation plan 
 

Action 

Calendar Allocated resources 

Methodology Targets Assessment 
Begining Ending 

Man-
hour 

invested 

Conversion to 
dollars 

To encourage and 
promote anti-doping 

research in cooperation 
with sports and other 
relevant organizations 

30/09/2020 31/12/2022 50 

 $ 250 (man hour) +                 
$ 264.000 (22 

scholarships for 2 
years + labs 

material)  

Research 
Funding 

There are 10 
expected results 

from each of the ten 
line of reaserchs 

funded, wich will be 
listed below 

 
this will be a great 

opportunity to foster 
research in Brazil and 
support the National 

Laboratory in the 
development of anti-doping 

science 
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Analysis Results 
Os principais resultados esperados de cada linha de pesquisa proposta que será 
financiada através do Termo de Execução Descentralizada proposto no Processo 
71.000.050941/2020-94 estão na tabela abaixo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subprojeto Resultados esperados 

4.1  Aumento da abrangência do método de detecção de transfusão 

sanguínea homóloga, minimizando a probabilidade de 

resultados falsos positivos e falsos negativos. 

 Aumento da sensibilidade do método de detecção de transfusão 

sanguínea homóloga.   

4.2  Desenvolvimento de uma estratégia de análise que permita a 

detecção de transfusões sanguíneas autólogas. 

4.3  Desenvolvimento de uma abordagem analítica, baseada em 

técnica de amostragem alternativa (DBS) que permita a detecção 

de manipulações genéticas, com ênfase nos genes que 

expressão proteínas passiveis de aprimorar o desempenho 

atlético. 

4.4  Implementação de métodos, baseado na amostragem via DBS, 

que permita melhor diagnóstico do uso de agentes dopantes em 

competição.  

4.5  Comparação de janelas de detecção e diagnósticos de possíveis 

interferência de matriz entre as técnicas DBS e DPS. 

4.6  Avaliação do impacto da dieta na geração de casos acidentais 

de dopagem no esporte. 

4.7  Investigação do metabolismo de agentes dopantes e definição 

de alvos analíticos mais adequados para análise por 

espectrometria de massas. 

4.8  Ampliação da abrangência do método de diferenciação de 

origem de esteroides em urina por espectrometria de massas por 

razão isotópica. 

4.9  Desenvolvimento de estratégia analítica, baseada em 

espectrometria de massas, para a detecção do agente dopante 

cobalto. 

4.10  Aumento da sensibilidade na detecção de agentes anabolizantes 

pela técnica de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria 

de massas. 
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CAPÍTULO X - Conclusão 
 
Assim, após a avaliação pela Plataforma Nacional de Conformidade, o Brasil preencheu 
o modelo fornecido no capítulo "Acompanhamento da não conformidade: modelo de 
relatório" para entregar o presente relatório de acompanhamento, artigo a artigo, dentre 
aqueles em que foi avaliado com nota inferior a 4 ou 5 e compartilha com o Bureau da 
COP. 
O Brasil entende que uma vez que a Secretaria da COP receba este relatório de 
acompanhamento de Estado Parte não conforme, e entenda que as ações corretivas 
foram devidamente implementadas, encaminhe por meio de sua Secretaria nova senha 
confidencial para o Brasil acessar o ADLogic, sistema online e enfim possa preencher 
novamente o relatório nacional recuperando assim sua conformidade. 
O Brasil informará o Secretariado assim que o questionário ADLogic for novamente 
preenchido, a fim de emitir o novo relatório nacional. 
Por fim, o Brasil pede que com a assistência da Secretaria, os novos relatórios nacionais 
e todos os relatórios de acompanhamento enviados pelo Brasil sejam transmitidos ao 
Escritório da COP para sua consideração.  Pede ainda que o Bureau da COP 
restabeleça o Brasil para ser considerado novamente compatível com a Convenção. 
Pede finalmente que as informações consolidadas relacionadas às medidas adotadas 
pelo Brasil e a decisão da Mesa da COP sejam subsequentemente submetidas à COP 
para sua consideração e decisão final. 
Sem mais para o momento era o que se pretendia apresentar. 
 
 


