
IMPORTANTE

Em conformidade com o artigo 157 do Código Brasileiro Antidopagem, que estabelece a faculdade atribuída à organização antidopagem de divulgar a identidade de atletas sob investigação de 

potencial violação de regra antidopagem, a ABCD passa a divulgar somente nomes de atletas com suspensão provisória imposta, seja pela ABCD, seja pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem 

(TJD-AD), observadas as seguintes orientações:  

a) Os atletas incluídos na lista abaixo estão em cumprimento de suspensão provisória como consequência de potencial cometimento de violação de regra antidopagem apenas nos casos em que a 

Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi Autoridade Gestão de Resultados;

b) Quando do conhecimento de potenciais violações de regra antidopagem, a ABCD notifica diretamente o(a) atleta envolvido(a), com cópia para a entidade nacional de administração desportiva, 

Agência Mundial Antidopagem e Federação Internacional respectiva;

c) Conforme disposição do artigo 152 do Código Brasileiro Antidopagem, é vedado à ABCD, ao Laboratório Antidopagem Credenciado pela WADA-AMA e às entidades nacionais de administração 

desportiva, incluindo qualquer de seus funcionários ou agentes comentar publicamente sobre os fatos específicos de um processo de Gestão de Resultados em curso, exceto sobre aspectos científicos 

ou gerais do processo ou, ainda, quando for o caso, em resposta aos comentários públicos atribuídos ao Atleta ou outra Pessoa ou seus representantes;

d) A ABCD não fornece informações sobre resultados de testes ou demais violações de regra antidopagem a terceiros, dada a natureza sigilosa do procedimento. Assim, pedidos de informações sobre 

resultados de competições deverão ser encaminhados para os organizadores dos respectivos eventos;

e) Alertamos que os atletas em cumprimento de suspensão provisória sofrem as restrições impostas no artigo 116 Código Brasileiro Antidopagem ;

f) A notícia de que um(a) atleta esteja descumprindo seu período de suspensão pode ser reportada ao canal de denúncia da ABCD <denuncia@abcd.gov.br>, para apuração e providências devidas.

Art. 116. Nenhum Atleta ou outra Pessoa que esteja suspenso pode, durante o período de suspensão, participar de qualquer forma em uma Competição ou atividade autorizada ou organizada por um 

Signatário ou seus filiados, entidade de administração do desporto, clube de qualquer modalidade, ou em Competições autorizadas ou organizadas por qualquer liga profissional ou qualquer 

organização de Eventos Nacionais ou Internacionais ou em qualquer atividade esportiva de elite ou de nível nacional financiada por organismo público, exceto programas de educação ou reabilitação 

antidopagem autorizados e/ou organizados pela ABCD.

§1º Sem prejuízo do art. 119, um Atleta que esteja suspenso não pode participar de treinamento, apresentação ou prática organizada pela sua entidade de administração do desporto ou clube que seja 

membro dessa entidade ou que seja financiado por uma agência governamental.

§ 2º O Atleta que esteja suspenso não pode igualmente competir em Eventos de Liga Profissionais organizadas por uma entidade não signatária do CMA ou por uma organização de nível nacional não 

Signatária do CMA, sem incorrer nas Consequências previstas neste Código.

§ 3º O termo “atividade” inclui, também, funções administrativas, como, oficial, diretor, conselheiro, executivo, funcionário, empregado ou voluntário de organização referida neste artigo.



Nome do Atleta Data da coleta Evento Modalidade Tipo de Violação Substância / Método Proibido Suspensão preventiva

Gesiel Nunes de Lima 18/11/2018
Campeonato Goiano de 

Maratona
Ciclismo Presença de Substância Proibida erythropoietin (EPO) Suspenso preventivamente

Diego Pereira Correa 08/03/2019
Em Competição                                                                                    

Santos x América de Natal 
Futebol Presença de Substância Proibida

cocaine metabolite 

Benzoylecgonine
Suspenso Preventivamente

Laura dos Santos Eleutério 28/07/2019
Campeonato Brasileiro de 

Estrada Master&Sub 30
Ciclismo/Estrada Presença de Substância Proibida oxandrolona e metabólitos Suspensa Preventivamente

Daniel Guedes da Silva 28/05/2019
Campeonato Brasileiro Série 

A 
Futebol Presença de Substância Proibida Higenamina Suspenso Preventivamente

Vivian Christiane Sevilha Pavão 27/07/2019

IAU Continental 

Ultramarotana de 100Km 

das Américas 

Atletismo Presença de Substância Proibida

Oxandrolona e metabólitos; 

Canrenona, Modafinil e 

metabólito ácido modafinil

Suspensa Preventivamente

Omar Constante Reis Santos 08/08/2019 Campeonato Brasileiro Série C Futebol Presença de Substância Proibida Ostarine Suspenso Preventivamente

Henrique Schoenardie 27/09/2019 Tree Bike Race - Day 1
Ciclismo - Mountain 

Bike
Presença de Substância Proibida Eritropoetina (EPO) Suspenso Preventivamente

Daniela Cristine Lionço 27/09/2019 Fora de Competição
Ciclismo - Track 

Sprint
Presença de Substância Proibida Eritropoetina (EPO) Suspensa Preventivamente

Jaciane Barroso de Jesus 24/11/2019

SEGURALTA HALF 

MARATHON SJP

CITY 2019

Atletismo Presença de Substância Proibida enobosarm (ostarine) Suspensa Preventivamente

Emanuel Marcilio Matias 27/12/2019
NBB Caixa 2019/2020 Bauru 

x Sesi Franca 
Basquete Presença de Substância Proibida

Isometepteno e metabólitos

Suspenso voluntariamente 

Leonardo de Paula Silva do 31/01/2020 Desafio CPB x CBAT Para-Atletismo - Presença de Substância Proibida LGD-4033 (ligandrol) Suspenso Preventivamente

Art. 116. Nenhum Atleta ou outra Pessoa que esteja suspenso pode, durante o período de suspensão, participar de qualquer forma em uma Competição ou atividade autorizada ou organizada por um 

Signatário ou seus filiados, entidade de administração do desporto, clube de qualquer modalidade, ou em Competições autorizadas ou organizadas por qualquer liga profissional ou qualquer 

organização de Eventos Nacionais ou Internacionais ou em qualquer atividade esportiva de elite ou de nível nacional financiada por organismo público, exceto programas de educação ou reabilitação 

antidopagem autorizados e/ou organizados pela ABCD.

§1º Sem prejuízo do art. 119, um Atleta que esteja suspenso não pode participar de treinamento, apresentação ou prática organizada pela sua entidade de administração do desporto ou clube que seja 

membro dessa entidade ou que seja financiado por uma agência governamental.

§ 2º O Atleta que esteja suspenso não pode igualmente competir em Eventos de Liga Profissionais organizadas por uma entidade não signatária do CMA ou por uma organização de nível nacional não 

Signatária do CMA, sem incorrer nas Consequências previstas neste Código.

§ 3º O termo “atividade” inclui, também, funções administrativas, como, oficial, diretor, conselheiro, executivo, funcionário, empregado ou voluntário de organização referida neste artigo.



Adilson dos Santos Souza 08/02/2020 CAMPEONATO PAULISTA Futebol de Campo Presença de Substância Proibida Metabólitos de Sibutramina Suspenso Preventivamente

Cleyton Rafael Lima da Silva 12/08/2019 Bragantino x Operário. Futebol de Campo Presença de Substância Proibida Dexametasona Suspenso Preventivamente

Gabriel Souza Lima de Oliveira 29/09/2019 Campeonato Brasileiro Sub Futebol de Campo Presença de Substância Proibida Clorotiazida; Hidroclorotiazida; Suspenso Preventivamente

Júlio César Franco 28/07/2019
Campeonato Brasileiro de 

Estrada Master 
Ciclismo Evasão de controle de dopagem. N/A Suspenso Preventivamente








































