
Calendários a todo vapor

GABINETE

Estimada Rede Brasileira Antidopagem, 
estamos felizes que as entidades de 
administração do desporto, as 
confederações olímpicas e paralímpicas, 
estudantis e universitárias acolheram as 

recomendações e vem apresentando com antecedência seus respectivos 
calendários esportivos, especialmente, em relação aos eventos e compromissos 
internacionais assumidos enquanto organizadores sede. 

A ação planejada em conjunto com a ABCD permite que o plano antidopagem 
seja o mais apropriado possível e, em parceria, de forma fluida e equilibrada, a fim 
de não sobrepor esforços nem recursos.

Além disso, em junho tivemos a honra de receber a diretoria da Agência Mundial 
Antidopagem (AMA-WADA) em Brasília e também no 4º Seminário Brasileiro 
Antidopagem no Rio de Janeiro. As autoridades internacionais reconheceram o 
Brasil como referência na cultura antidopagem e importante “jogador” para a 
integridade no esporte, em defesa do Jogo Limpo. 

4º Seminário Brasileiro Antidopagem 

EDUCAÇÃO

Dentro do Programa de Educação da 
ABCD, disseminar conhecimento sobre a 
antidopagem é um dos pilares de atuação. 
No 4º Seminário Brasileiro Antidopagem, 
que ocorreu no formato híbrido no dia 27 
de junho, os participantes estiveram 
juntos para interagir com a complexa área 
da antidopagem. 

O evento reuniu autoridades da Secretaria Especial do Esporte, dos Comitês 
Olímpico e Paralímpico, confederações, clubes esportivos, conselhos federais 
e regionais, pesquisadores, representantes da justiça antidopagem (JAD), do 
Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD), agentes 
antidopagem, médicos do esporte, comissão de atletas e demais membros 
da Rede Brasileira Antidopagem.

Nesse evento, a participação internacional também foi notória. Os diretores da 
Agência Mundial Antidopagem (AMA-WADA) estiveram presentes no Rio de 
Janeiro e, de forma virtual, dois palestrantes, da Argentina e da Itália, também 
participaram dos debates. 

Com o tema “Ciência e Medicina Antidopagem”, a primeira mesa redonda abordou 
os riscos da ingestão de suplementos alimentares. Na ocasião, os membros da 
mesa enfatizaram o princípio da responsabilidade estrita, o qual afirma que, o 
atleta é responsável por toda e qualquer substância que consome e entra em 
contato com o seu corpo. Ou seja, mesmo que o suplemento tenha tido uma 
contaminação cruzada, o atleta tem responsabilidade no caso de um Resultado 
Analítico Adverso (RAA), resultado positivo para dopagem.

Na mesa sobre “Saúde Antidopagem” foi debatida a Autorização de Uso 
Terapêutico (AUT) e a necessidade de a equipe de apoio ao atleta, incluindo 
médicos e equipe de saúde, terem o conhecimento necessário sobre antidopagem 
e saberem solicitar uma AUT. Mas o que seria uma AUT? “Os atletas que têm 
doenças ou condições de saúde prejudicada podem necessitar o uso de 
medicamentos ou de procedimentos médicos considerados proibidos no esporte. 
(...) A AUT dará ao atleta a permissão para a presença dessa substância ou método 
em sua amostra biológica sem incorrer em uma Violação à Regra Antidopagem 
(VRAD) e/ou receber uma sanção no esporte”. Os especialistas ainda enfatizaram 
que a antidopagem é saúde e somente com boa saúde o atleta pode atingir o 
melhor de seus resultados esportivos. 

Conheça mais sobre AUT’s no site da ABCD!

Intercâmbio valioso 

TESTAGEM

Nos dias 28 e 29 de junho o Brasil sediou o 
III Seminário Latino-americano de Ciência 
e Medicina Antidopagem. Especialista e 
representantes das Organizações 
Nacionais Antidopagem de 16 países da 
região coordenaram ações educacionais 
no intuito de padronizar os procedimentos 

técnicos relativos à Autorização de Uso Terapêutico (AUT), além de 
compartilharem estudos e pesquisas voltadas ao tema.
 
A concessão de uma AUT envolve minucioso processo multidisciplinar, que 
quando avaliado do âmbito gerencial, abarca etapas administrativas, médicas e de 
tecnologia, que podemos resumir no seguinte fluxo: Recebimento do pedido; 
gestão preliminar sobre necessidade, conteúdo e forma; encaminhamento para 
Comissão de AUT; análise de pertinência e cabimento; elaboração de parecer; 
recebimento da decisão; notificação do interessado e registro dos dados no 
Sistema de gerenciamento de informações antidopagem – ADAMS.

Seminário Brasileiro

No dia 27 de junho, o 4º Seminário Brasileiro Antidopagem tratou sobre 
contaminação, com enfoque nas perspectivas de referência antidopagem para o 
tema, tanto na visão processual/gestão de resultados, pela alegação de 
contaminação por uso de suplementos ou produtos originários de farmácias 
magistrais, como no âmbito técnico científico, quando avaliada no escopo das 
reações orgânicas diante de certas substâncias ou, até mesmo, na avaliação de 
como o processamento e tratamento de alimentos pode, em alguns países, 
comprometer o produto disponibilizado para consumo humano. Informações 
fundamentais para a cadeia de investigação que envolve a realização de um teste 
antidopagem, bem como o processo após a identificação de um resultado 
analítico adverso.
 
Como mencionado, no Seminário também foram abordados os temas relativos às 
AUT’s. Os profissionais comentaram casos que envolviam as solicitações para a 
ABCD do ponto de vista tanto de médicos assistentes, de especialistas que 
compõem a Comissão de Autorização de Uso Terapêutico (CAUT) e da gestão 
operacional dentro da Organização Nacional Antidopagem. Foram explanados os 
fluxos técnicos desde a avaliação da necessidade de utilização de uma substância 
proibida no esporte, da análise médica para a concessão, até o envio da decisão ao 
solicitante. Outro ponto chave da discussão foi o gerenciamento emocional do 
atleta e de suas expectativas sobre o processo, uma vez que estes se encontram 
em um momento de vulnerabilidade física e emocional.

Em ambas as discussões, foram disponibilizadas informações relevantes para 
esclarecimento dos processos, aproximando a comunidade esportiva daquilo que 
faz parte da pesquisa e tratamento diário da ABCD e da Agência Mundial.
 
Conhecimento é o caminho!
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INTERNACIONAL 

Assembleia Geral do iNADO e Simpósio 
anual da AMA-WADA marcaram a 
participação oficial da ABCD e do Brasil 
no calendário internacional da 
antidopagem em junho. Imprescindível e 
de altíssima relevância, a presença do 
Brasil nos respectivos eventos permitiu a 
atualização de temas específicos, como a 
inteligência e a investigação 

antidopagem. O país ainda mostrou sua notoriedade e capacidade de 
articulação frente ao sistema internacional em todas as áreas da antidopagem: 
educação, gestão de resultados e testagem.

Saiba mais da missão internacional da ABCD.

CALENDÁRIO BRASILEIRO ANTIDOPAGEM

Dia 20/07 - Treinamento Especial Antidopagem: Módulo 

03 -  Lista de Substâncias e Métodos Proibidos; Uso de Medi-

camentos e Autorização de Uso Terapêutico; e Riscos no uso 

de Suplementos.

Confira os demais eventos no Calendário Brasileiro 
Antidopagem 2022  

Seminário Legal da Agência
Mundial Antidopagem

GESTÃO DE RESULTADOS

O Brasil esteve representado no XI 
Seminário Legal Antidopagem 
Latino-americano, promovido pela 
Agência Mundial Antidopagem 
(AMA-WADA), em Quito, no Equador. A 
servidora pública Mariana Furtado, que 

trabalha na Coordenação-Geral de Gestão de Resultados da ABCD, o Dr. Eduardo 
Henrique De Rose, auditor do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva 
Antidopagem (TJD-AD) e a Dra. Raquel Lima, representante da Procuradoria do 
Tribunal, participaram do evento realizado entre os dias 31 de maio e 2 de junho. 

O seminário é direcionado para advogados atuantes nos painéis disciplinares, no 
caso do Brasil, o TJD-AD, e para pessoas atuantes na gestão de resultados da 
organização antidopagem. Dentre os tópicos abordados por especialistas da 
AMA-WADA e especialistas regionais estão os processos de gestão de resultados, 
os processos derivados de violação à regra antidopagem, bem como o processo de 
monitoramento de conformidade com o Código Mundial Antidopagem.

A participação de representante da ABCD é de extrema importância, uma vez que 
o Seminário Legal trata de assuntos relevantes para a Coordenação-Geral de 
Gestão de Resultados, uma das áreas fins de uma organização antidopagem, 
responsável pelo processamento das potenciais violações à regra antidopagem.

O contínuo aprendizado e atualização dos temas que envolvem a gestão de 
resultados são essenciais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da área, 
porquanto o evento abordou assuntos que são avaliados para a manutenção da 
conformidade da ABCD perante a AMA-WADA.
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CANAIS EXCLUSIVOS

WhatsApp
(61) 99684-5388

Tira dúvidas ABCD
ABCD Informações antidopagem 
em geral Assuntos institucionais
abcd@abcd.gov.br

ADAMS
Atleta GAT - Localização/ Whereabouts
ajuda.adams@abcd.gov.br

Gestão de Resultados
gestao.resultado@abcd.gov.br

Educação
educacao@abcd.gov.br

Autorização de Uso Terapêutico
preencher formulário e enviar para
aut@abcd.gov.br

Denúncia sobre potenciais violações
denuncia@abcd.gov.br / www.abcd.gov.br

https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/atletas/autorizacao-de-uso-terapeutico-aut/copy_of_autorizacao-de-uso-terapeutico
https://www.gov.br/abcd/pt-br/acesso-a-informacao/noticias/unidade-de-investigacao-e-inteligencia-da-wada-e-referencia-para-implantacao-de-nucleo-pela-abcd
www.abcd.gov.br
https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/educacao-e-prevencao/eventos/calendario-antidopagem-brasileiro

