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#JOGOLIMPO poliglota

O desejo era de estarmos torcendo nos estádios, 
ginásios, pistas e piscinas. O cenário esportivo 
ainda oscila, assim como as nossas vidas diante 
de tantas incertezas. Mas seguimos firmes no 
propósito de fazer o melhor a cada dia, dentro 
do possível, com segurança e qualidade.

GABINETE

A Conformidade do Brasil dos anos 2018-2019 perante a Unesco já pode ser conferida na 
listagem oficial publicada recentemente. O questionário referente a 2020-2021 já foi res-
pondido e submetido à COP8 antes do prazo final de 26 de março. Esses procedimentos 
tratam do monitoramento previsto na Convenção Internacional a qual o Brasil é signatário 
desde o início, em 2005.

Quanto à AMA-WADA, também seguimos com atenção total a procedimentos do Programa 
de Monitoramento de Conformidade, recebendo orientações da diretoria regional e central. 
Melhoria contínua, ajustes por vir, com ou sem pandemia. Faz parte do JOGOLIMPO.

Aliás, #JOGOLIMPO poliglota! Em 9 de abril comemora-se o dia internacional #PLAYTRUE, 
#JUEGOLIMPIO, #FRANCJUE. Participe! Escolha sua moldura e poste em 
https://www.wada-ama.org/en/resources/play-true/play-true-day-visuals. Marque e 
acompanhe as nossas redes: @esporte.gov.br.

E é sempre bom lembrar, caso tenha alguma suspeita de conduta fora dos padrões ou de 
uma potencial violação de regra antidopagem, entre em contato conosco pelo email: 
denuncia@abcd.gov.br. A segurança e proteção das informações são garantidas.

Violação de regra e crime
 
Em procedimento de revisão inicial o qual apura-
va evasão de atleta em procedimento de coleta de 
amostras, a Coordenação-Geral de Gestão de Re-
sultados (CGGR) se deparou com documento 
falso apresentado pelo envolvido.

A CGGR, em procedimento de avaliação da poten-
cial violação de regra antidopagem, recebeu do 
atleta um atestado médico com emblema da Uni-

GESTÃO DE RESULTADOS

dade de Pronto Atendimento (UPA), em nome de sua companheira, de modo a justificar sua 
ausência em controle de dopagem.

Em razão da aparência do atestado apresentado, a CGGR oficiou o órgão público responsável 
com o intuito de averiguar sua autenticidade.

Para a surpresa da CGGR, o órgão responsável respondeu, em suma:

a) Que o atestado médico apresentado não foi emitido pela Unidade de Pronto Atendi-
mento;

b) Que não existe registro de atendimento para a paciente indicada no documento em 
nenhuma das UPAs;

c) Que não reconhece o atestado como autêntico, pois o documento apresentado não 
possui o padrão usado nas unidades.

O caso foi encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que, em audiência 
realizada no dia 12 de março, decidiu por sancionar o atleta com oito anos de suspensão, em 
razão do cometimento de duas violações de regra antidopagem: evasão de atleta de coleta 
de amostras (art. 120, CBA 2021) e fraude em qualquer parte do controle de dopagem (art. 
122, CBA 2021).

Nos próximos dias, a ABCD oficiará o Ministério Público sobre o potencial crime de falsidade 
ideológica para que as autoridades competentes possam dar o devido encaminhamento.
Isso demonstra que os desdobramentos do que seria uma infração disciplinar esportiva 
específica relacionada à antidopagem podem redundar em punição por outras condutas 
que já são criminalizadas no Brasil.
 
Estamos de olhos bem abertos. Cada um deve estar ciente e procurar tomar as decisões 
mais acertadas. A antidopagem é muito mais que #JOGOLIMPO, é Ética, é Cidadania.

Missões a todo vapor
 
As missões de controle de dopagem são sem 
dúvida uma atividade fundamental em qualquer 
programa da área, mas também uma das mais sen-
síveis, especialmente quando falamos dos impactos 
da pandemia. Segurança em primeiro lugar e a 
ABCD está de olho nisso todos os dias, inclusive 
revendo alguns protocolos internos. Com a AMA-
-WADA prosseguimos com o programa de monito-
ramento de conformidade e auditorias, além de 
inúmeras reuniões com resultados positivos.

A ABCD, enquanto Autoridade de Teste, pode delegar de forma não exclusiva essa atividade a 
entidades esportivas. Assim é feito por meio do Termo de Delegação de coleta (TDC). Hoje em 
fase de renovação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que atua com a coleta em 
competição. A Diretoria Técnica e a Coordenação mantém contato frequente e reuniões com 
entidades nacionais e internacionais para fins de determinação e desenvolvimento de inteli-
gência aplicada ao controle de dopagem. 

Enquanto Autoridade de Teste, a ABCD executa seu planejamento de análises antidopagem 
por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) com o Laboratório Brasileiro de Controle 
de Dopagem (LBCD), único credenciado na América do Sul.

Em meio às responsabilidades de rotina, ainda há tempo para atender e dar suporte aos Agen-
tes Antidopagem, mais conhecidos como Agentes de Controle de Dopagem que têm colabora-
do para revisão de nossos processos e melhoria constante do escopo de atuação da ABCD. 

Agenda movimentada

Março se iniciou com atividades em vários 
cantos do Brasil. Logo no primeiro dia do mês, 
parte da equipe da ABCD estava no Rio de 
Janeiro dando andamento às tratativas com 
entidades esportivas e outras sobre o Plano de 
Educação 2021 da ABCD. 

EDUCAÇÃO

Com isso, oportunidades de agenda foram geradas com Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan), Confederação Brasileira de Voleibol, Confederação Brasileira de Bas-
quete, Comitê Brasileiro de Clubes, Confederação Brasileira de Fisiculturismo, Confederação 
Brasileira de Triathlon, Confederação Brasileira de Skate, Confederação Brasileira de Canoa-
gem, Confederação Brasileira de Judô, Confederação Brasileira de Desportos na Neve, além de 
outras aproximações na própria esfera pública federal com a Secretaria de Avaliação e Gestão 
da Informação (Sagi) e a Secretaria Especial do Esporte em termos educacionais e o Laborató-
rio Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD) e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de 
Belo Horizonte (SMEL). 

Foi realizado o primeiro treinamento especial continental com os atletas do remo, e outro 
com atletas do badminton. Capacitação realizada também com membros da Justiça Antido-
pagem, auditores do Tribunal, procuradores e defensores, além da 32ª Jornada de Atualiza-
ção e Recertificação de Agentes de Controle de Dopagem. Ufa! E só estamos no primeiro 
trimestre. O calendário 2021 está recheado de atividades, confira e se tiver algum evento sub-
meta para inclusão. 

Ainda tivemos reuniões internas com compartilhamento de conhecimentos visando melho-
rias na prestação dos serviços que ocorreram continuamente. As traduções dos módulos exis-
tentes do ADEL seguem e, em breve, teremos mais essa novidade: a plataforma virtual de 
cursos antidopagem da Agência Mundial Antidopagem 100% em português. 

E alcançando o desporto militar, as três Forças Brasileiras, por meio de suas Comissões de Des-
porto, receberam a ABCD junto à comitiva da Comissão de Desporto Militar do Brasil, comanda-
da pelo Major Brigadeiro Isaias Carvalho Neto, para estreitar as relações e planejar mais ações 
em parceria. Também visitamos as belíssimas e bem equipadas instalações na Escola Superior 
de Guerra, campus propício para seminários internacionais relacionados ao tema. 

A Rede Brasileira Antidopagem recebe mensalmente comunicados com informações antido-
pagem. Caso deseje receber se inscreva no nosso Boletim.

E acompanhem os "cards" antidopagem nas redes @esporte.gov.br. Postagens todas terças.

O que JOGO LIMPO significa para você? 

Esta pergunta faz parte dos preparativos da cam-
panha anual da AMA-WADA para o Dia Interna-
cional #JOGOLIMPO ou PLAY TRUE DAY sempre 
em 09 de abril.
Todos estão convocados a responder e marcar 
#PlayTrue #PlayTrueDay #JOGOLIMPO #ABCD

Fonte: AMA-WADA

INTERNACIONAL 

OPERAÇÕES

CALENDÁRIO BRASILEIRO ANTIDOPAGEM

Você sabia que a ABCD possui um calendário e que seu evento sobre antidopagem pode estar 
nele? É fácil, basta preencher o formulário na página da ABCD, ou diretamente nesse link e 
aguardar para que possamos avaliar a solicitação. Junte-se à ABCD na luta contra a dopagem. 


