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Seminário Antidopagem

No mês olímpico, por assim dizer o mês em que 
se comemora e vive anualmente a filosofia calca-
da na PAZ por meio do Esporte e seus Valores, o 
Olimpismo, a ABCD realizou o 2º Seminário Bra-
sileiro Antidopagem 2020. A edição virtual 
contou com mais de 1.400 inscritos previamente 
e mais de 3.000 visualizações nos três dias de 
evento. As palestras e os debates estão registra-
dos e podem ser acessados a qualquer tempo no 
canal do Youtube da Secretaria Especial de 
Esporte.

GABINETE

Sob o mote “Controle de Dopagem no Cenário Atual – Pandemia e Jogos Tóquio 2020”, o 2º 
Seminário contou com parcerias de alta relevância no cenário antidopagem e com partici-
pações honrosas da AMA, COB, CPB e outros.

Confira a cobertura completa: 

Primeiro dia do 2º Seminário Antidopagem Brasileiro reúne quase 500 pessoas em 
palestras virtuais

Profissionais de saúde debatem ações antidopagem no 2º Seminário Antidopagem 
Brasileiro 

2º Seminário Antidopagem Brasileiro chega ao fim com debates no campo jurídico 
do combate à dopagem

Além do Seminário, a ABCD segue com atividades em todas as áreas de atuação: Educação; 
Operações e Gestão de Resultados. Realizamos ações educacionais, avançamos com o plano 
de implementação do Programa de Educação baseado no novo Padrão Internacional de Edu-
cação 2021, monitoramos o cenário esportivo, fazendo a adaptação necessária do planejamen-
to de testagens, seguimos com as atividades da fase prejudicial, com investigações e notifi-
cações de Resultados Analíticos Adversos e a participação como “custus legis”, fiscal da lei, em 
audiências de instrução e julgamento que seguem ativos pela Justiça Antidopagem. 

Seminário Legal da Agência Mundial
Antidopagem.
 
Em junho, a Coordenação-Geral de Gestão de Re-
sultados participou de sessões do IX Seminário 
Legal Antidopagem promovido pela Agência 
Mundial Antidopagem (AMA) aos países lati-
no-americanos.

GESTÃO DE RESULTADOS

O Seminário Legal Antidopagem tem como público-alvo os responsáveis pela gestão de 
resultados nas Organizações Antidopagem e os membros dos painéis/tribunais que julgam 
as violações de regra antidopagem.

Durante as sessões teóricas foram tratados assuntos diretamente ligados à gestão de resul-
tados, tais como: alterações no Código Mundial Antidopagem 2021, procedimento de revisão 
inicial das potenciais violações à regra antidopagem e sanções aplicáveis.

O evento, que ocorreria no Panamá, está sendo realizado por videoconferência, em razão das 
restrições impostas devido à pandemia da COVID-19. As sessões são realizadas às quintas-fei-
ras e reúnem representantes dos países sul americanos.

Junho foi um mês intenso para a Coordenação 
de Operações com a perspectiva de volta do 
cenário esportivo aos treinos e competições. O 
mundo se prepara para o retorno efetivo de 
testes antidopagem e no Brasil não foi diferente.
A Agência Mundial Antidopagem (AMA) publi-
cou uma série de recomendações de segurança 
a serem observadas durante o procedimento de 
coleta, bem como questionário de perguntas e 

OPERAÇÕES

respostas para orientar os atletas em como agir, caso sejam notificados para o controle.
A ABCD fez a tradução de todos os documentos emitidos pela AMA e encaminhou para os 
públicos específicos - atletas e agentes de controle de dopagem -, além de promover ação 
de educação para treinamento dos Oficiais, uma vez que novas regras sanitárias serão inseri-
das nesse contexto para a proteção dos agentes e de toda a comunidade esportiva.

Preocupada sempre com a melhor e mais eficiente conduta, a ABCD promoveu o Seminário 
para Agentes de Controle de Dopagem: “Procedimentos de Controle face a Pandemia no 
Novo Corona Vírus”. O evento contou com mais de 140 espectadores, tirando todas as dúvi-
das para que estejamos todos adaptados ao “novo normal”.

O que é Ética?

A ética se refere ao conjunto de regras, princípios 
e condutas de ordem valorativa e moral de um 
indivíduo, grupo ou sociedade. Por isso, a ética, 
que é construída com base em valores históricos 
e culturais, ajuda a garantir o equilíbrio e o bom 
funcionamento social. É direcionada a ideia de 
caráter, designando os costumes e o modo de 
ser de uma pessoa, ou um grupo de pessoas.

EDUCAÇÃO

A ética permeia basicamente todos os fatores da vida em sociedade, influencia decisões na 
vida pessoal e na vida profissional. A ausência de direcionamentos éticos em decisões impor-
tantes pode parecer inofensiva, mas produz resultados catastróficos. 

A ética norteia os princípios e valores de uma sociedade, para que ela possa prosperar com 
justiça, harmonia, integridade e cooperação. Ser ético é uma decisão que se toma diariamente, 
nas pequenas ações do dia a dia.

Exemplos de atitudes éticas:

Respeitar o próximo - Não furar fila;

Ser justo e correto - Não comprar produtos roubados ou “piratas” ou devolver um objeto 
emprestado;

Respeitar o meio ambiente - Jogar lixo em local apropriado;

Respeitar as regras independente de punição – Não estacionar em local proibido;

No mundo esportivo, tanto quanto no mundo político, social ou corporativo, a ética é colocada 
à prova a todo o momento. No esporte está associada diretamente às condutas que demon-
stram o respeito à atividade e aos demais esportistas por meio da troca de gentilezas entre 
atletas e adversários, como por exemplo, o cumprimento do vencido ao vencedor, auxiliar um 
adversário caído no chão, etc. Estas ações estão ligadas ao que chamamos de “Fair-Play” 
(jogo limpo). 

Aprofunde o tema no artigo do Boletim ABCD Especial para Ciência e Educação – Edição II.

Projeções

A Agência Mundial Antidopagem, projetando 
um cenário sem COVID-19 para o próximo ano, 
apresentou agenda de dois grandes eventos em 
2021. Em março, a 16ª edição do Simpósio anual 
da AMA, em Lausanne, na Suíça, terá como tema 
a “Parceria para oferecer esporte livre de dopa-
gem aos atletas em uma nova era”. Em abril, 
ocorre a 5ª edição do Simpósio de Autorização 
para Uso Terapêutico, na Coreia do Sul.

ANTIDOPAGEM INTERNACIONAL 

Os eventos são abertos e extensivos aos atletas, médicos, funcionários de organizações anti-
dopagem e às entidades esportivas. Confira e acompanhe.

DATA EVENTO Palestrante Público Alvo Observação

08 de julho Aulão 
Antidopagem

Equipe ABCD e 
convidados COB e 
CPB

Atletas do GAT, 
Time Brasil, Bolsa 
Atleta.

18 de julho Palestra Virtual Equipe ABCD Atletas, Pessoal de 
Apoio e dirigentes 

Confederação 
Brasileira Aéreos e 
Pole Sport

20 a 24 de julho Consulta Pública do 
Código 2021 - CBA

Aplicantes 
interessados

Juristas experientes 
em antidopagem

31 de julho Live no Facebook Secretária Nacional Geral
A convite do 
Esportista Edgar 
Hubner


