
 

Instruções ADAMS  

Sistema de Administração e Gerenciamento Antidopagem (Anti-Doping Administration & Management System) 

 

O Whereabouts, na sigla em inglês, é o formulário de Localização, disponível via ADAMS, que deve ser 

preenchido por todos os atletas que integram o Grupo Alvo de Testes (GAT) da Autoridade Brasileira de 

Controle de Dopagem (ABCD).  

Assim, após receber a notificação de inclusão no GAT da ABCD (via Ofício – por e-mail) o atleta deve confirmar 

o recebimento da notificação, depois preencher e enviar, via ADAMS, o formulário de 

localização/whereabouts (anexo x).   

Veja o passo-a-passo: 

Acesso ao ADAMS 

1 – Faça o login no ADAMS pela internet 

 Acesse https://adams.wada-ama.org/ 
 Digite seu nome de usuário e senha (caso, você não tenha acesso, envie e-mail para ajuda.adams@abcd.gov.br e solicite para o nosso time!) 
 Clique em login 
 Quando você acessar pela primeira vez, uma tela com perguntas de segurança irá aparecer 

https://adams.wada-ama.org/
mailto:ajuda.adams@abcd.gov.br


 

2- Perguntas de segurança 

 Você precisa escolher três perguntas de segurança 

 
3 – Acordo 

 
 Leia cuidadosamente o acordo 

 Digite sua data de nascimento e senha para validar sua 

concordância com as políticas do sistema 

 Clique em aceitar 

 

 

 

 



 

4- Detalhes do contato 
 O sistema apresentará uma tela solicitando seu número de telefone 

 Digite o seu número de telefone (55 + DDD + nº telefone) e depois clique em encaminhado  

 
 

Em seguida o seu número de telefone e e-mail serão validados: 

 
 Clique no botão “send code”, ou se já houver enviado (como na foto) pode clicar em “resend code”. 

 

Atenção! O e-mail pode ter chegado em sua caixa de Spam ou caixa de promoções. 



 

 Uma vez recebido os códigos digite e clique em “confirm” 

 Se o número de telefone foi digitado errado por engano clique em “edit” e digite novamente. 

5 – Segundo fator de autenticação da conta 

 Uma tela com dois fatores de autenticação irá aparecer 

 Você poderá escolher se deseja que seja feito pelo gerador de código (aplicativo – google authenticator) ou por mensagem texto. Caso escolha o 

código clique no botão “Configure 2FA with TOTP ou se escolheu mensagem texto clique na segunda opção “Configure 2FA with SMS ” (como na figura 

demonstrativa abaixo). 

 
 Caso queira fazer isto mais tarde clique em “I want to configure it later” 

 A opção “I want to opt out” não é recomendada 

 Na opção de mensagem texto aparecerá uma tela de confirmação (como figura abaixo), nela você pode colocar um número de telefone ou escolher 

na seta indicada o número de telefone já fornecido.  

 

 

 

 

 



 Clique em “Send Verification Code”  

 Coloque o código recebido via mensagem texto 

 Digite sua senha e clique no botão validar 

 

Como inserir minhas  informações de localização no ADAMS ? 

1- Lista de Endereços 
 Após acessar o ADAMS, conforme orientações anteriores, você verá a tela abaixo 

 Clique em Minhas Localizações  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceba que a tela que irá aparecer tem todos os itens com um X vermelho, o que significa que você precisa preencher os dados  de 

cada item para que seu calendário ADAMS fique completo. 

 

 O ideal é iniciar pelo “Livro de Endereços” 



 Você deverá fornecer o endereço completo do seu local de pernoite em um dia específico, o nome e o local onde irá treinar, trabalhar ou conduzir 

qualquer outra atividade regular durante o trimestre.  

 Para cada dia do trimestre é necessária uma janela de 60 minutos entre 06h00 e 23h00 onde você estará disponível e acessível para ser testado em 

um local específico. 

 Conforme essas informações forem inseridas, uma marca de seleção verde irá indicar que você completou cada seção, ou vai identificar o que está 

faltando.  

 
 Clique no botão verde “Novo” no canto superior direito 

 No pop-up de Edição (ou Novo) Registro, escolha a categoria apropriada (competição, acomodação de pernoite etc) e selecione o horário de início e 
término nessa localização.  

 
 Se essa informação se aplicar a outros dias, você pode agilizar o processo selecionando, nesse instante, os dias relevantes.  

 Clique em Salvar  

 Cada nova localização (endereço) que você inserir será armazenado no seu Livro de Endereços. Assim, esses locais estarão disp oníveis para você no 

futuro sem precisar reinseri-los. Eles estarão acessíveis digitando as primeiras letras ou pelo menu suspenso quando você adicionar nova informação 

no calendário.  

 

 



2 – Calendário 
 Uma vez que os endereços foram inseridos clique no botão verde “ Vá para o Calendário” para fazer seus registros de localização. 

 

 
 Aqui você pode clicar no botão verde “Novo” ou clicar no dia que deseja inserir a informação 



 Você tem as opções “Limpar Datas” (limpa a data selecionada, apagando as informações inseridas) ou “Imprimir” (que leva a tela de impressão). 

 O calendário pode ser visualizado por mês, semana ou dia (escolha feita por botões que estão no centro da tela, acima).  

 Assim que você clicar aparecerá a seguinte tela: 

 

 
 

 Aqui você escolhe um dos endereços já inseridos na seta ao lado do botão novo ou pode inserir um novo endereço e a categoria (figura à direita). 

 

Acomodações (Pernoite, Competição, Atividades regulares, Outro), Data e Repetição (Nenhum, Diariamente, Semanalmente, Datas Específicas e 

Trimestre inteiro.)  

 

 

 

 

 



 Uma vez marcada repetições você será solicitado a colocar data de início do período e data final e o horário. 

Exemplo: 

 
 Clique em salvar 

 Depois de preencher seu calendário as informações referentes a sua localização serão apresentadas desta forma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uma vez que o calendário não tem mais datas em vermelho e a barra de status do guia do sistema de localização indica que você  cumpriu todos os 

requisitos, você deverá encaminhar sua informação de localização. 

 
 As alterações sobre a sua localização podem pode ser visualizadas, conforme demonstrado na tela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como você pode perceber no caso do atleta da foto acima o endereço de correspondência ainda está em vermelho e por isso preci sa de atenção. 



2- Inserindo Endereço de Correspondência 
 Clique em Endereço de Correspondência na tela principal 

 

 
 

 
 Na seta escolha um endereço já inserido ou clique em novo para inserir um 

novo endereço 

 Clique em “Confirmo” 

 Clique em salvar 



3 – Inserindo Localização durante Competição 

 
 Na página principal clique em “Competição” 

 
 Caso você não tenha preenchido as informações de localização durante período de competição, o sistema irá se apresentar em vermelho para que 

você possa inserir o motivo, de acordo com a tela demonstrativa acima. 

 Após inserir o motivo clique em salvar 

 

Restaram Dúvidas? 

 Envie um e-mail para ajuda.adams@abcd.gov.br ou ligue para o nosso time (61) 2026-1478.  
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