
 

                      
                                                                                                           

 

                       

Boletim Informa nº 07 Diretoria Técnica ABCD – Agentes de Controle de Dopagem. 

 Brasília, 08 de junho de 2020.   

             Assunto: Guia para Oficiais para retorno às coletas de amostras. 
 

Prezados Agentes de Controle de Dopagem 

A ABCD está em processo de preparação de Agentes e Atletas para que os 
controles realizados neste período de Pandemia sejam eficientes e seguros 
para toda a comunidade esportiva.  

 

Baseado nisso, a ABCD preparou uma série de recomendações que devem ser 
obrigatoriamente observadas pelos Agentes, no momento de preparação e 
realização de coletas de amostras para fins de controle de dopagem. 

 

É importante que toda a operação de coleta de amostras aconteça de maneira 
visivelmente segura para o atleta e para o agente de controle. 

 

Pedimos que leiam com atenção e entrem em contato caso reste qualquer 
dúvida.  

 

GUIA PARA OFICIAIS PARA RETORNO ÀS COLETAS DE AMOSTRAS 

 

1. Preparação para uma missão de coleta de amostras 
Além do material padrão para coleta de amostra, verifique se você tem os 

seguintes itens: 

 

a) Informativo sobre o COVID-19 para atletas  
b) Questionário sobre o COVID-19 para atletas 
c) Luvas descartáveis 
d) Álcool em gel 
e) Papel toalha para mesa 
f) Máscaras descartáveis (máscaras cirúrgicas ou máscaras de tecido duplo 

lavável) 
g) Canetas higienizadas 
h) Sacos de lixo  

 



 

Além do trabalho preparatório e da revisão padrão, antes de qualquer missão de 
coleta, o oficial deverá se certificar que: 

a) Realizou sua auto avaliação (sua condição de saúde). 
b) Releia o “Guia de Informações sobre Medidas de Segurança”  
c) Revise as medidas adicionais contidas neste documento. 
d) Entre em contato com a ABCD antes da missão para sanar qualquer dúvida 

ou preocupação. 
 

2. Chegada no Local de Testes 
Assim que você chegar ao local do(s) teste(s), e antes de localizar o atleta para 

notificação: 

a) Esteja com a máscara facial. Esta deve ser colocada assim que o oficial 
sair de sua residência para realizar a missão. 
 

b) Limpe suas mãos com água e sabão (se disponível) ou álcool gel 
usando a seguinte técnica: 
 

 
Fonte: https://www.1001ideias.pt/nao-tem-lavado-as-maos-da-forma-correcta-veja-aqui-como-lavar-correctamente/ 

 

3. Informações necessárias antes da notificação do atleta 
a) Respeite as recomendações de distanciamento social/físico (não 

apertar a mão do atleta, por exemplo), apresente-se e informe ao 
atleta que ele foi selecionado para o controle de dopagem. Mostre sua 
identificação, o Mandado e o “Informativo sobre o COVID-19 para 
atletas". Se possível, e se você estiver na casa do atleta, permaneça do 
lado de fora. 

b) Enquanto estiver do lado de fora (e antes de prosseguir com a 
notificação formal), pergunte ao atleta: 

- “Você ou alguém que mora com você está com algum 
sintoma de COVID-19 (dor de garganta, tosse ou febre)?”, 
ou  

- Você ou alguém morando que mora com você, está com 
COVID-19?” 



 

c) Se as respostas do atleta forem negativas, proceda com a notificação 
formal e informe o atleta que o preenchimento do Formulário de Controle 
de Dopagem (FCD) será feito no local do teste. Passe para a Seção 4  deste 
Guia.  
d) Se as respostas do atleta forem afirmativas, informe ao atleta que ele 
deve confirmar esta informação por escrito. Ofereça ao atleta a opção de 
usar luvas. Forneça ao atleta o “Questionário sobre o COVID-19 para 
Atletas”. Forneça ao atleta uma caneta higienizada ou peça que ele use 
sua própria caneta. 
e) Informe ao atleta que ele deve preencher este questionário com 
sinceridade e da melhor maneira possível e que se fornecer informações 
imprecisas ou incorretas propositalmente, isto poderá ser interpretado 
como uma violação à regra antidopagem (como por exemplo, fraude ou 
tentativa de fraude). Lembre que o atleta poderá sofrer sanção de até 
quatro anos por violação à regra antidopagem. Confirme que o atleta está 
ciente dessas implicações. 

f) Informe ao atleta que este questionário será enviado à ABCD e que será 
revisado, e a ABCD irá entrar em contato com o atleta para realizar o 
acompanhamento do caso. 

g) Após o atleta ter devidamente preenchido e assinado o “Questionário 
sobre o COVID-19 para Atletas”, forneça uma cópia do questionário ao 
atleta. 

h) Somente após a entrega da cópia, informe ao atleta que, como ele ou 
alguém presente que moram com ele está infectado, ou com sintomas do 
COVID-19, a coleta não será realizada devido ao risco de infecção. 

i) Se o atleta optou por usar luvas, instrua-o a como retirá-las 
adequadamente e solicite que o próprio atleta descarte em saco plástico 
antes de descartar no lixo. 

j) Agradeça ao atleta e deixe o local do teste. 

k) Antes de entrar no seu veículo, guarde o “Questionário sobre o COVID-
19 para Atletas” com cuidado, higienize suas mãos, remova a máscara 
facial e descarte-a com segurança. 

l) Como prática usual, devolva qualquer documentação de controle de 
dopagem, incluindo o “Questionário sobre o COVID-19 para Atletas” para 
a ABCD o mais rápido possível. 

 

4. Prosseguindo com a coleta de amostras 
a) Entre no local do teste e discuta o melhor local para a coleta de 

amostras, onde o contato com outros indivíduos será evitado ou 
minimizado. 

b) Se estiver na casa do atleta, pergunte ao atleta se você pode limpar a 
superfície onde a coleta de amostras ocorrerá usando o material 
disponível para desinfecção. Se você estiver no centro de 
treinamento, informe ao atleta que você irá limpar a superfície. Ou 



 

utilize um papel toalha descartável para cobrir a superfície, como 
alternativa. Limpe as mãos usando a técnica explicitada na seção 2 
deste Guia. 

c) Antes de colocar e organizar qualquer equipamento de coleta de 
amostras na superfície limpa, limpe novamente as mãos com álcool 
em gel, usando a técnica de higienizar as mãos (Seção 2 deste Guia). 
Limpe o equipamento a ser usado (caixas de lenços, caneta, etc.). 
Disponha na mesa apenas o equipamento necessário para a coleta de 
amostras. Os demais equipamentos devem permanecer guardados 
para evitar qualquer possível contaminação. 

d) Peça ao atleta que lave as mãos com sabão, higienize-as com álcool 
em gel (ensine a técnica de esfregar as mãos, se necessário). 

e) Ofereça ao atleta a opção de usar luvas e uma máscara descartável. Se 
o atleta rejeitar usar luvas e/ou máscara, informe-o que você irá 
registrar essa decisão nos comentários do FCD. 

f) Coloque as luvas, de acordo com as instruções de segurança 
adequadas. 

g) Revise e complete a parte da notificação, inclusive pedindo ao atleta 
que reconheça a notificação assinando-a. Forneça ao atleta uma 
caneta higienizada ou peça para que ele use sua própria caneta (caso 
esteja na casa do atleta). Não compartilhe a mesma caneta com o 
atleta. 

h) Informe ao atleta que o distanciamento social/físico será mantido o 
quanto for possível. 

i) Relembre o atleta de todas as medidas adicionais para sua saúde e 
segurança (por exemplo, higienização das mãos e das superfícies, e 
uso de luvas e mascaras – os EPIs). 

j) Ao coletar a amostra de urina, continue com o procedimento padrão 
de coleta, tendo em mente as seguintes instruções: 
 Sempre que possível, mantenha o distanciamento social/físico 

durante o procedimento de coleta. 
 Quando o atleta estiver pronto para fornecer a amostra, ele deverá 

lavar as mãos somente com água (a menos que tenham escolhido 
usar luvas) antes de fornecer a amostra. 

 Após fornecimento da amostra, peça para que o atleta remova as 
luvas, ou caso não tenha usado luvas, instrua-o a higienizar as 
mãos com água e sabão (ou álcool em gel), antes de retornar à área 
de processamento. 
 

5. Concluindo a coleta de amostras 
a) Antes de sair, limpe a superfície usada para a coleta de amostras 
com álcool gel 70%. 

b) Se o atleta estiver usando luvas e/ou máscara descartável, informe-
o qual é a maneira apropriada para retirar os EPIs e peça ao atleta que 
descarte em saco plástico antes de jogar no lixo.  Instrua o atleta a 
higienizar as mãos. 



 

c) Verifique se todos os itens/resíduos descartados estão no saco 
plástico, descartados no lixo (por exemplo, plástico da amostra caixas 
de coleta, lenços desinfetantes, luvas, máscaras). Caso o atleta tenha 
usado uma caneta fornecida pelo agente, este deve pedir que ele 
deposite em saco plástico, que o próprio agente irá manusear. 

d) Agradeça ao atleta e, se estiver na casa do atleta, peça-o que ele 
abra a porta para você (evite tocar na maçaneta da porta). 

e) Ao chegar a sua residência, após todo o procedimento de coleta, 
retire a máscara de forma segura e, de preferência, retire toda a sua 
vestimenta e coloque-a para lavar. 

 

        Lembretes para os oficiais 

 

1. Oficiais e atletas devem limpar as mãos nas seguintes etapas: 
a. Ao iniciar a sessão de teste antes da notificação do atleta. 
b. Após usar o banheiro. 
c. Após assoar o nariz, tossir ou espirrar. 
d. Antes e depois de usar máscaras. 
e. Antes e depois de usar luvas. 
f. Na conclusão do processo de coleta de amostras. 

2. Oficiais e atletas devem: 
a. Lembrar de não tocar no rosto. 
b. Evitar apertar as mãos. 
c. Não compartilhar canetas com atletas e demais oficiais. 
d. Evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários durante a coleta 

de amostras. 
3. O oficial deve desinfetar as superfícies de trabalho usando álcool gel 70% 

nas seguintes etapas: 
a. Antes de iniciar o processo de coleta. 
b. Entre os atletas (se mais de um atleta for testado). 
c. No final da sessão de coleta. 

 

Guia de Informações sobre Medidas de Segurança 

1. Luvas 

Ao usar luvas, atente as seguintes informações: 

a) Realize a higiene das mãos imediatamente antes de usar e após 
remover as luvas. É importante que as mãos estejam limpas e secas antes 
de colocar as luvas. 

b) Caso as luvas rasguem ou se sujem com sangue ou fluidos corporais 
após uma coleta, troque as luvas e realize novamente a higiene das mãos. 

c) Nunca use o mesmo par de luvas para mais de uma coleta de amostra. 

d) Remova as luvas cuidadosamente para evitar a contaminação das mãos 
e verifique se não houve contato direto com a parte externa das luvas.  



 

 

 

Siga as instruções da imagem abaixo: 
 

 
Fonte: https://melhorcomsaude.com.br/como-colocar-tirar-luvas-evitar-coronavirus/ 

 

Lembretes importantes: 

 NÃO retire uma luva e puxe a outra pelas pontas dos dedos. 
 NÃO reutilize luvas descartáveis após serem removidas. 
 TROQUE as luvas sempre que estiverem sujas ou rasgadas. 
 DESCARTE as luvas usadas adequadamente. 
 LIMPE as mãos antes de colocar as luvas e após a remoção e 

descarte. 
 TROQUE as luvas a cada nova coleta de amostra. 

 

2. Máscaras faciais 

 

Ao usar máscaras descartáveis, o oficial deve saber que: 

 

a) Máscaras descartáveis devem ser usadas apenas uma vez. 

b) Máscaras descartáveis são eficazes somente quando usadas em conjunto com 

a higienização adequada das mãos com álcool, ou água e sabão. 

c) As máscaras descartáveis devem ser removidas juntamente com outros resíduos 
da sessão de coleta de amostra (ou seja, o oficial deve sair da casa do atleta ou do 
local dos testes, com todo o lixo). 

d) Ao usar máscaras descartáveis, siga estas instruções: 

i. Antes de colocar uma máscara, higienize as mãos com álcool, ou com água e 
sabão. 

ii. Cubra a boca e o nariz com a máscara e verifique se não há espaços entre o 
rosto e a máscara. 



 

iii. Evite tocar na máscara enquanto estiver usando-a; Caso toque na máscara, 
higienize as mãos com álcool, ou com água e sabão. 

iv. Substitua a máscara assim que ela estiver úmida e não reutilize máscaras 
descartáveis. 

v. Para remover a máscara: remova-a pelo elástico (não toque na frente da 
máscara); descarte imediatamente em saco plástico e higienize as mãos com 
álcool, ou com água e sabão. 
 

 
Fonte: https://twitter.com/minsaude/status/1246784655384338434 

 

4. Lavagem das mãos  
a) Higienize as mãos esfregando-as com álcool em gel 70%, sempre que possível 
caso as mãos não estejam visivelmente sujas. Usar o álcool é mais rápido, mais eficaz 
e menos irritante para mãos, do que lavar sempre com água e sabão. Esse processo 
deverá durar de 20 a 30 segundos. 

b) Lave as mãos com água e sabão quando as mãos estiverem visivelmente sujas, ou 
caso entrem em contato com líquidos corporais ou após usar o banheiro. Esse 
processo deverá durar de 40 a 60 segundos. 

 

Se restarem dúvidas entrem em contato com o nosso time!  
educacao@abcd.gov.br 


