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PARTE 1: INTRODUÇÃO, CLÁUSULAS DO CÓDIGO, CLÁUSULAS E 

DEFINIÇÕES DO PADRÃO INTERNACIONAL 

 

 

1.0 Introdução e Escopo 
 

O objetivo primordial do Padrão Internacional para Testes e Investigações é planejar 

visando à realização de Testes inteligentes e eficazes, não só Em-Competição 

como também Fora-de-Competição, e para manter a integridade e identidade das 

Amostras colhidas desde o momento em que o Atleta é notificado sobre o Teste, 

até que as Amostras sejam entregues ao Laboratório para a análise. Para isso, o 

Padrão Internacional para Testes e Investigações (incluindo seus Anexos) 

estabelece padrões obrigatórios para o planejamento de distribuição de Testes 

(incluindo coleta e uso de dados de localização do Atleta), notificação dos Atletas, 

preparo e condução da coleta de Amostras colhidas, administração de 

segurança/pós-teste das Amostras e documentação, e transporte de Amostras aos 

Laboratórios para análise. 

 

O segundo objetivo do Padrão Internacional para Testes e Investigações é 

estabelecer padrões obrigatórios para uma coleta eficiente e eficaz, avaliação e uso 

de informação de inteligência antidopagem, bem como para que as investigações 

sejam eficiente e eficazmente  conduzidas de modo a revelar possíveis violações 

de regras antidopagem. 

 

O Padrão Internacional para Testes e Investigações terá respaldo nos Documentos 

Técnicos, produzidos pela AMA, para fornecer minuciosos detalhes para auxiliar as 

Organizações Antidopagem a cumprir as funções atribuídas pelo Programa 

Antidopagem Mundial. Os Documentos Técnicos são obrigatórios. Os processos de 

Gestão de Resultados, anteriormente contidos no Padrão Internacional para Testes 

e Investigações, estão agora refletidos no Padrão Internacional para Gestão de 

Resultados. 



 

Os termos utilizados neste Padrão Internacional que estejam definidos no 

Código estão em itálico. Os termos que estejam definidos neste  ou em outro 

Padrão Internacional estão sublinhados. 

 

 

2.0 Os Artigos do Código 
 

Os seguintes artigos do Código de 2021 estão diretamente relacionados ao 

Padrão Internacional para Testes e Investigações, e podem ser acessados 

consultando-se o próprio Código. 

 

Artigo 2 Violações de Regra Antidopagem 

 

Artigo 5 Testes e Investigações 

 

Artigo 6 Análise de Amostras 

 

Artigo 8 Gestão de Resultados: Direito a Audiência Justa e Notificação 

de Decisão da Audiência 

 

Artigo 10 Sanções a Indivíduos 

 

Artigo 12 Sanções impostas por Signatários a Outros Órgãos Esportivos 

 

Artigo 13 Gestão de Resultados: Recursos 

 

Artigo 14 Confidencialidade e Relatórios 

 



Artigo 20 Outras Atribuições e Responsabilidades dos Signatários e da 

AMA 

 

Artigo 21 Outras Atribuições e Responsabilidades dos Atletas e Outras 

Pessoas 

 

Artigo 23  Aceitação e Implantação 

 

 

 

3.0 Definições e Interpretação 
 

3.1 Termos definidos no Código de 2021 que são utilizados no Padrão 
Internacional para Testes e Investigações 
 

ADAMS: O Anti-Doping Administration and Management System (Sistema de 

Administração e Gestão de Antidopagem) é uma ferramenta de gestão de 

base de dados baseada em Internet voltada para entrada, armazenamento, 

compartilhamento e relatório de dados, projetada para auxiliar as partes 

interessadas e a AMA nas operações antidopagem em conjunto com a 

legislação de proteção de dados. 

 

AMA: A Agência Mundial Antidopagem. 

 

Amostra ou Espécime: Qualquer material biológico colhido para fins de 

Controle de Dopagem. 

 

[Comentário sobre Amostra ou Espécime: Alega-se por vezes que a coleta 

de Amostras de sangue viola dogmas de determinados grupos religiosos ou 

culturais. Ficou decidido que tal alegação carece de fundamento.] 



 

Assistência Substancial: Para fins do Artigo 10.7.1, a Pessoa que presta 

Assistência Substancial deve: (1) revelar integralmente num documento 

escrito e assinado ou em entrevista gravada todas as informações que ele ou 

ela dispuser relacionadas a violações a regra antidopagem ou outros 

procedimentos descritos no Artigo 10.7.1.1 e (2) cooperar plenamente com a 

investigação ou julgamento de qualquer caso ou matéria relacionada a essa 

informação, incluindo, por exemplo, depor como testemunha em audiência 

caso isso lhe seja solicitado por alguma Organização Antidopagem ou 

colegiado de audiência. Além disso, a informação prestada precisa ser crível 

e compor uma parte importante de qualquer caso ou processo que seja 

iniciado ou, caso nenhum caso ou processo seja iniciado, precisa ter 

apresentado fundamentação suficiente para que o caso ou processo pudesse 

ter sido aberto. 

 

Atleta: Qualquer Pessoa que compita em esporte em nível internacional 

(conforme definição de cada Federação Internacional) ou em nível nacional 

(conforme definição de cada Organização Nacional Antidopagem). Fica a 

critério da Organização Antidopagem aplicar regras antidopagem a um Atleta 

que não seja Atleta de Nível Internacional nem Atleta de Nível Nacional, e, 

portanto, enquadrá-los na definição “Atleta”. Em relação a Atletas que não 

são de nível internacional nem nacional, uma Organização Antidopagem 

pode decidir entre realizar Testes limitados ou não realizar nenhum; analisar 

Amostras submetendo-as a Testes com menos Substâncias Proibidas do que 

as previstas no menu completo; requisitar menos ou nenhum dado de 

localização; ou deixar de exigir AUTs prévias. No entanto, se alguma violação 

a regra antidopagem nos termos dos Artigos 2.1, 2.3 ou 2.5 for cometida por 

algum Atleta que uma Organização Antidopagem tenha decidido submeter a 

teste e que compita abaixo do nível internacional ou nacional, nesse caso as 



Consequências mencionadas no Código precisam ser aplicadas. Para fins  

dos Artigos 2.8 e 2.9, bem como para fins de informação e Educação 

antidopagem, qualquer Pessoa que participe de um esporte sob a supervisão 

de qualquer Signatário, governo ou outra organização esportiva  que acate o 

Código, é um Atleta. 

 

[Comentário sobre Atleta: Indivíduos que pratiquem um esporte podem ser 

enquadrados em uma das cinco categorias: 1) Atleta de Nível Internacional, 

2) Atleta de Nível Nacional, 3) indivíduos que não são de nível internacional 

nem nacional, mas, sobre quem a Federação Internacional ou Nacional 

Antidopagem decidiu exercer autoridade, 4) Atleta por Recreação, e 5) 

indivíduos sobre quem nenhuma Federação Internacional ou Nacional ou 

Organização Nacional Antidopagem tenha exercido ou tenha decidido 

exercer autoridade. Todos os Atletas de Nível Internacional ou Nacional estão 

sujeitos às regras antidopagem do Código, com as definições precisas do 

esporte de nível internacional e nacional a serem estabelecidas nas regras 

antidopagem das Federações Internacionais e das Organizações Nacionais 

Antidopagem] 

 

Atleta de Nível Internacional: Atletas que competem esportivamente em 

nível internacional, conforme definido por cada Federação Internacional, de 

acordo com o Padrão Internacional para Testes e Investigações. 

 

Atleta de Nível Nacional: Atletas que competem esportivamente em nível 

nacional, conforme definido por cada Organização Nacional Antidopagem, de 

acordo com o Padrão Internacional para Testes e Investigações. 

 

Atleta de Nível Recreacional: Indivíduo definido como tal pela pertinente 

Organização Nacional Antidopagem; desde que, no entanto, o termo não 



inclua ninguém que, no período de cinco anos anteriores à prática da violação 

de qualquer regra antidopagem, tenha sido um Atleta de Nível Internacional 

(conforme definido por cada Federação Internacional de acordo com o 

Padrão Internacional para Testes e Investigações), tenha representado 

qualquer país em algum Evento Internacional numa categoria aberta ou faça 

parte dum Grupo Alvo de Teste ou outro grupo de dados de localização 

mantido por alguma Federação Internacional ou Organização Nacional 

Antidopagem. 

 

[Comentário sobre Atleta de Nível Recreacional: O termo “categoria aberta” 

exclui competições que se limitem a categorias júnior ou a faixa etária.] 

 

CAE: A Corte Arbitral do Esporte 

 

Código: O Código Mundial Antidopagem 

 

Comitê Olímpico Nacional: A organização reconhecida pelo Comitê 

Olímpico Internacional. O termo Comitê Olímpico Nacional também inclui a 

Confederação Nacional do Esporte nesses países em que a Confederação 

Nacional do Esporte assume as responsabilidades típicas do Comitê 

Nacional Olímpico na área de antidopagem. 

 

Competição: Uma única corrida, partida, jogo ou competição esportiva 

simples. Por exemplo, um jogo de basquetebol ou as finais da corrida de 

100m do atletismo nas Olimpíadas. Para corridas por etapas e outras 

competições esportivas em que as premiações são conferidas diariamente 

ou em outros intervalos de tempo, a distinção entre Competição e Evento 

será estabelecida nas regras da Federação Internacional aplicável. 

 



Consequências de Violações a Regra Antidopagem (“Consequências”): 

Uma violação a regra antidopagem cometida por Atleta ou outra Pessoa pode 

resultar em uma ou mais das seguintes situações: (a) Desqualificação 

significa que os resultados do Atleta numa determinada Competição ou 

Evento são invalidados, com todas as decorrentes Consequências, incluindo 

perda de medalhas, pontos e prêmios; (b) Suspensão significa quando o 

Atleta ou outra Pessoa é impedida, devido a uma violação de regra 

antidopagem num período de tempo específico, de participar de qualquer 

Competição ou outra atividade ou financiamento conforme previsto no Artigo 

10.14.1; (c) Suspensão Provisória significa quando o Atleta ou outra Pessoa 

é impedida temporariamente de participar de qualquer Competição ou outra 

atividade antes da decisão final de um julgamento realizado de acordo com o 

Artigo 8; (d) Consequência Financeira refere-se a uma sanção financeira 

imposta devido a uma violação de regra antidopagem ou para recuperação 

de despesas relacionadas a alguma violação a regra antidopagem; e (e) 

Divulgação Pública, significa a disseminação ou distribuição de informações 

ao público em geral ou a Pessoas além daquelas que por direito devem ser 

notificadas antecipadamente de acordo com o Artigo 14. As equipes de 

Esportes Coletivos também podem ficar sujeitas às Consequências previstas 

no Artigo 11. 

 

Controle de Dopagem: Todas as fases e processos, desde o planejamento 

de distribuição de testes até o último julgamento de qualquer recurso e a 

aplicação das Consequências, incluindo todas as fases e processos 

intermediários, incluindo, sem limitação, Testes, investigação, localização, 

Autorizações de Uso Terapêutico (AUTs), coleta e manuseio de Amostra, 

análise laboratorial, Gestão de Resultados, julgamentos e recursos, e 

investigações ou processos relacionados a violações do Artigo 10.14 

(Situação Durante Suspensão ou Suspensão Provisória). 



 

Documento Técnico: Documento adotado e publicado ocasionalmente pela 

AMA, contendo os requisitos técnicos obrigatórios sobre tópicos antidopagem 

específicos conforme estabelecidos em Padrão Internacional. 

 

Educação: O processo de aprendizado para instilar valores e desenvolver 

comportamentos que promovam e protejam o espírito esportivo, e para 

prevenir a dopagem intencional e não intencional. 

 

Em-Competição: O período que se inicia às 23:59 h do dia anterior à 

Competição para a qual o Atleta é convocado para participar até o final dela, 

bem como o processo de coleta de Amostra relacionado à tal Competição. 

Desde que, no entanto, a AMA possa aprovar, num determinado esporte, uma 

definição alternativa caso uma Federação Internacional apresente uma forte 

justificativa para a necessidade de uma definição diferente para a sua 

modalidade esportiva; após tal aprovação pela AMA, a definição alternativa 

será seguida por todas as Entidades Organizadoras de Grandes Eventos 

para esse determinado esporte. 

 

[Comentário sobre Em-Competição: Ter uma definição universalmente aceita 

para Em-Competição propicia maior harmonização entre os Atletas de todos 

os esportes, elimina ou reduz confusão entre os Atletas sobre os prazos 

pertinentes dos Testes Em-Competição, evita Resultados Analíticos 

Adversos inadvertidos entre as Competições durante um Evento e ajuda a 

prevenir quaisquer benefícios potenciais de melhoria de desempenho obtidos 

de substâncias proibidas Fora-de-Competição que estejam ocorrendo no 

período de Competição.] 

 



Esporte Coletivo: Um esporte em que a substituição de jogadores é 

permitida durante uma Competição. 

 

Evento Internacional: Evento ou Competição em que o Comitê Olímpico 

Internacional, o Comitê Paralímpico Internacional, uma Federação 

Internacional, uma Entidade Organizadora de Grandes Eventos, ou outra 

organização esportiva internacional seja o órgão responsável do Evento ou 

indique os oficiais técnicos para o Evento. 

 

Evento Nacional: Um Evento esportivo ou Competição envolvendo Atletas 

de Nível Internacional ou Nacional que não seja um Evento Internacional. 

 

Evento: Uma série de Competições individuais conduzidas juntas por um 

único órgão responsável (p. ex., os Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais 

de Federação Internacional, ou os Jogos Panamericanos). 

 

Fora-de-Competição: Qualquer período que não seja Em-Competição. 

 

Fraude: Conduta intencional  que subverte o processo de Controle de 

Dopagem mas que não se enquadra na definição de Métodos Proibidos. 

Fraude inclui, sem limitação, oferecer ou aceitar suborno para praticar ou 

deixar de praticar um ato, impedindo a coleta de uma Amostra, afetando ou 

tornando impossível a análise de uma Amostra, falsificando documentos 

apresentados a uma Organização Antidopagem ou comissão de AUT ou 

colegiado de audiência, obtendo depoimentos falsos de testemunhas, 

cometendo qualquer outro ato fraudulento face à Organização Antidopagem 

ou órgão julgador para afetar a Gestão de Resultados ou a imposição de 

Consequências, e qualquer outra interferência dolosa semelhante ou 

Tentativa de interferência em qualquer aspecto de Controle de Dopagem. 



 

[Comentário sobre Fraude: Por exemplo, o presente Artigo proíbe a alteração 

de números de identificação num formulário de Controle de Dopagem durante 

Testes, a quebra dum tubo B por ocasião da análise da Amostra B, a 

alteração de uma Amostra por introdução de uma substância estranha, ou a 

intimidação ou Tentativa de intimidação de uma potencial testemunha ou de 

uma testemunha que tenha dado depoimento ou informação no processo de 

Controle de Dopagem. Fraude inclui má conduta cometida durante a Gestão 

de Resultados e o processo de audiências. Vide o Artigo 10.9.3.3 do Código. 

Todavia, medidas tomadas como parte da legítima defesa de uma Pessoa 

contra uma acusação de violação a regra antidopagem não serão 

consideradas como Fraude. Conduta ofensiva contra um agente de Controle 

de Dopagem ou outra Pessoa envolvida em Controle de Dopagem que não 

constitua Fraude, será abordada de acordo com as regras disciplinares das 

organizações esportivas.] 

 

 

Gestão de Resultados: O processo que inclui o intervalo de tempo entre a 

notificação conforme o Artigo 5 do Padrão Internacional para Gestão de 

Resultados, ou em certos casos (p. ex., Resultado Atípico, Passaporte 

Biológico de Atleta, Falha de Localização), os passos dessa pré-notificação 

expressamente previstos no Artigo 5 do Padrão Internacional para Gestão de 

Resultados, passando pela acusação até a resolução final da matéria, 

incluindo o fim do processo de audiência em primeira instância ou recurso (se 

interposto). 

 

Grupo Alvo de Teste: Grupo de Atletas que recebem a máxima prioridade 

estabelecida separadamente no nível internacional por Federações 

Internacionais e no nível nacional pelas Organizações Nacionais 



Antidopagem, que são sujeitos a Testes Em-Competição e Fora-de-

Competição focados, como parte do planejamento da distribuição de testes 

dessa Federação Internacional ou Organização Nacional Antidopagem, 

sendo-lhes, portanto, exigido que forneçam dados de localização, conforme 

previsto no Artigo 5.5 e no Padrão Internacional para Testes e Investigações. 

  

Limite de Decisão: É o valor do resultado de uma Substância Limitada numa 

Amostra, que, quando excedido, deverá ser reportado como Resultado 

Analítico Adverso, conforme definido no Padrão Internacional para 

Laboratórios. 

 

Locais de Eventos: Os locais designados pelo órgão responsável para o 

Evento. 

 

Marcador: Um composto, grupo de compostos ou variável(veis) biológicas 

que indica(m) o Uso de uma Substância Proibida ou Método Proibido. 

 

Menor de Idade: Indivíduo que não tenha atingido a idade de dezoito anos. 

 

Método Proibido: Qualquer método descrito como tal na Lista de Proibições. 

 

Organização Antidopagem: A AMA ou um Signatário que seja responsável 

pela adoção de regras para a iniciação, implementação ou aplicação de 

qualquer parte do processo de Controle de Dopagem. Isso inclui, por 

exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Paralímpico 

Internacional, outras Entidades Organizadoras de Grandes Eventos que 

realizam Testes em seus Eventos, Federações Internacionais, e 

Organizações Nacionais Antidopagem. 

 



Organização Nacional Antidopagem: A(s) entidade(s) às quais cada país 

confere a máxima autoridade e responsabilidade para adotar e implementar 

regras antidopagem, controlar a coleta de Amostras, a gestão de resultados 

de testes, e a condução de audiências a nível nacional. Caso essa 

designação não seja feita pela(s) autoridade(s) pública(s) competente(s), a 

entidade será o Comitê Olímpico Nacional do país ou outro órgão que este 

último designar. 

 

Padrão Internacional: Padrão adotado pela AMA em apoio ao Código. A 

conformidade com um Padrão Internacional (em oposição a outro padrão, 

prática ou procedimento alternativo) será suficiente para concluir que os 

procedimentos abordados pelo Padrão Internacional foram executados 

apropriadamente. Os Padrões Internacionais incluem todos os Documentos 

Técnicos emitidos de acordo com o Padrão Internacional. 

 

Passaporte Biológico de Atleta: O programa e os métodos de coleta e de 

organização de dados conforme descrito no Padrão Internacional para Testes 

e Investigações e no Padrão Internacional para Laboratórios. 

 

Pessoa de Apoio do Atleta: Qualquer técnico, treinador, supervisor, agente, 

membro de equipe, oficial, pessoal médico e paramédico, pais ou outra 

Pessoa que trabalhe, trate ou auxilie um Atleta a participar ou preparar-se 

para uma Competição esportiva. 

 

Pessoa Protegida: Atleta ou outra Pessoa que, na época da violação da 

regra antidopagem: (i) não tenha atingido dezesseis anos de idade; (ii) não 

tenha atingido dezoito anos de idade, não faça parte de nenhum Grupo Alvo 

de Testes e jamais tenha competido em qualquer Evento Internacional em 

uma categoria aberta; ou (iii) por outras razões que não a idade tenha sido 



considerada legalmente incapacitada nos termos da legislação nacional 

aplicável. 

 

[Comentário sobre Pessoas Protegidas: O Código trata as Pessoas 

Protegidas diferentemente de outros Atletas ou Pessoas em determinadas 

circunstâncias com base no entendimento de que, abaixo de certa idade ou 

capacidade intelectual, um Atleta ou outra Pessoa pode não possuir 

capacidade mental para entender e compreender as proibições a conduta 

contidas no Código. Isso inclui, por exemplo, um Atleta Paralímpico com uma 

incapacidade legal documentada devido a uma deficiência intelectual. Os 

termos “categorias aberta” exclui competições que se limitem a categorias 

júnior ou a faixa etária.] 

 

 

Pessoa: Um indivíduo, uma organização ou outra entidade. 

 

Programa Observador Independente: Refere-se a uma equipe de 

observadores e/ou auditores, sob a supervisão da AMA, que observam e dão 

orientação sobre o processo de Controle de Dopagem antes ou durante 

certos Eventos e dão reporte de suas observações como parte do programa 

de monitoramento de conformidade com a AMA. 

 

Resultado Analítico Adverso: Relatório emitido por laboratório credenciado 

ou aprovado pela AMA que, em conformidade com o Padrão Internacional 

para Laboratórios, aponta numa Amostra a presença de uma Substância 

Proibida ou de seus Metabólitos ou Marcadores, ou evidência de Uso de 

Método Proibido. 

 



Resultado Atípico: Trata-se de relatório emitido por um Laboratório 

credenciado ou aprovado pela AMA que requeira aprofundamento de 

investigação conforme disposto no Padrão Internacional para Laboratórios ou 

nos Documentos Técnicos relacionados previamente à determinação de um 

Resultado Analítico Adverso. 

 

Resultado de Passaporte Adverso: É o relatório identificado como 

Resultado de Passaporte Adverso, conforme descrito nos Padrões 

Internacionais aplicáveis. 

 

Resultado de Passaporte Atípico: Trata-se de relatório descrito como 

Resultado de Passaporte Atípico conforme descrito nos Padrões 

Internacionais aplicáveis. 

 

Signatários: Entidades que acatam o Código e se comprometem a 

implementá-lo, conforme previsto no Artigo 23. 

 

Substância Proibida: Qualquer substância, ou classe de substâncias, 

descrita como tal na Lista de Proibições. 

 

Suspensão Provisória: Vide acima as Consequências das Violações a 

Regra Antidopagem. 

 

Suspensão: Vide acima as Consequências de Violações a Regra 

Antidopagem. 

 

Tentativa: Consiste em propositalmente adotar uma conduta que constitua 

um uma etapa importante num curso de conduta planejado para culminar na 

prática de uma violação a uma regra antidopagem. Contudo, não haverá 



violação a regra antidopagem baseada exclusivamente numa Tentativa para 

cometer uma violação caso a Pessoa desista da Tentativa antes dela ser 

descoberta ´por um terceiro não envolvido na Tentativa. 

 

Terceiros Delegados: Qualquer Pessoa a quem uma Organização 

Antidopagem delegue qualquer aspecto de Controle de Dopagem ou 

programas Educacionais de antidopagem, incluindo, sem limitação, terceiros 

ou outras Organizações Antidopagem que realizem coleta de Amostras ou 

outros serviços de Controle de Dopagem ou programas Educacionais de 

antidopagem para a Organização Antidopagem, ou indivíduos atuando como 

contratados independentes que prestam serviços de Controle de Dopagem 

para a Organização Antidopagem (p. ex., agentes autônomos de Controle de 

Dopagem, ou escoltas). Esta definição não inclui a CAE – Corte Arbitral do 

Esporte. 

 

Testes: As etapas do processo de Controle de Dopagem envolvendo 

planejamento de distribuição de teste, coleta de Amostra, manuseio de 

Amostra, e transporte de Amostra ao laboratório. 

 

Teste Direcionado: Seleção de Atletas específicos para Teste, baseado em 

critérios estabelecidos pelo Padrão Internacional para Testes e 

Investigações. 

 

 

 

3.2. Definição de termos do Padrão Internacional para Laboratórios: 
 

Laboratório(s): Laboratório(s) credenciado(s) pela AMA que aplicam 

Métodos de Teste e processos para fornecer dados probatórios da detecção 



e/ou identificação de Substâncias Proibidas ou Métodos Proibidos constantes 

na Lista de Proibições e, se aplicável, quantificação de uma Substância 

Limitada em Amostras de urina e outras matrizes biológicas no contexto de 

atividades de Controle de Dopagem. 

 

Laboratório(s) aprovado(s) pela AMA para o Passaporte Biológico de 

Atleta: Laboratório(s) não credenciados pela AMA que aplicam Métodos 

Analíticos e processos em apoio ao módulo hematológico do programa PBA 

e de acordo com os critérios para aprovação de laboratórios não 

credenciados para o PBA. 

 

Modelo Adaptivo: Modelo matemático desenvolvido para identificar 

resultados longitudinais incomuns dos Atletas. O modelo calcula a 

probabilidade de um perfil longitudinal de valores de Marcador, na suposição 

de que a condição fisiológica do Atleta seja normal. 

 

Procedimento de Confirmação (PC): Procedimento de Teste Analítico cuja 

finalidade é confirmar a presença e/ou, se for o caso, confirmar a 

concentração/proporção/escore e/ou estabelecer a origem (exógena ou 

endógena) de uma ou mais determinadas Substâncias Proibidas, 

Metabólito(s) de uma Substância Proibida, ou Marcador(es)  de Uso de uma 

Substância Proibida ou Método Proibido numa Amostra. 

 

Teste Analítico: As etapas do processo de Controle de Dopagem realizadas 

no Laboratório, incluindo manuseio, análise e relatório de resultados da 

Amostra. 

 

Unidade de Gestão do Passaporte de Atleta (UGPA): Compõem essa 

unidade a Pessoa ou Pessoas que seja(m) responsável(veis) pela gestão em 



tempo hábil dos Passaportes Biológicos de Atleta no Sistema de 

Administração e Gestão de Antidopagem (ADAMS) em nome do Custodiante 

do Passaporte. 

 

 

3.3 Definição de termos do Padrão Internacional para Gestão de 
Resultados: 
 

Autoridade de Gestão de Resultados: A Organização Antidopagem 

responsável por realizar a Gestão de Resultados num determinado caso. 

 

Custodiante de Passaporte: A Organização Antidopagem responsável pela 

Gestão de Resultados desse Passaporte de Atleta e pelo compartilhamento 

de quaisquer informações relevantes associadas ao Passaporte desse Atleta 

com outra(s) Organização(ções) Antidopagem. 

 

Falha de Cumprimento: Termo utilizado para descrever violações de regra 

antidopagem de acordo com os Artigos 2.3 e/ou 2.5 do Código. 

 

Falha de Entrega: Falha do Atleta (ou por algum terceiro a quem o Atleta 

tenha delegado a tarefa) em fornecer dados exatos e completos para a  

Declaração de Localização que possibilitem que o Atleta seja encontrado 

para Teste nas épocas e locais indicados na Declaração de Localização ou 

para atualizar a Declaração de Localização sempre que necessário para 

assegurar que a informação permaneça exata e completa, tudo de acordo 

com o Artigo 4.8 do Padrão Internacional para Testes e Investigações e o 

Anexo B.2 do Padrão Internacional para Gestão de Resultados. 

 

Falha de Localização: Falha na Entrega de Dados ou Perda de Teste. 



 

Passaporte: Organização de todos os dados importantes e individualizados 

de um Atleta, que pode incluir perfis longitudinais de Marcadores, fatores 

heterogêneos singulares a um determinado Atleta e outras informações 

relevantes que podem ajudar na avaliação de Marcadores. 

 

Perda de Teste: Falha do Atleta em se colocar disponível para a realização 

de Teste no local e no horário especificado no intervalo de tempo de 60 

minutos indicado em seus Dados de Localização na data em questão, de 

acordo com o Artigo 4.8 do Padrão Internacional para Testes e Investigações 

e o Anexo B.2 do Padrão Internacional para Gestão de Resultados. 

 

 

 

3.4  Definição de termos específicos do Padrão Internacional para 
Testes e Investigações: 
 

À Prova de Fraude: Refere-se à existência de um ou mais indicadores ou 

barreiras à entrada incorporadas ou, conforme o caso, incluídas no 

Equipamento para Coleta de Amostras, que, se violadas, ausentes ou de 

outra forma comprometidas, podem fornecer prova visível de ocorrência de 

Fraude ou Tentativa de Fraude em Equipamento para Coleta de Amostra. 

 

Agentes de Coleta de Amostras: Termo que designa o coletivo de oficiais 

qualificados e credenciados pela Autoridade de Coleta de Amostras para 

realizar ou auxiliar nas tarefas durante a Sessão de Coleta de Amostra. 

 

Atividade(s) de Equipe: Atividades esportivas realizadas por Atletas 

coletivamente, ao fazerem parte de uma equipe (p. ex., treinamento, viagens, 



sessões táticas) ou sob a supervisão da equipe (p. ex., tratamento prescrito 

por médico da equipe). 

 

Autoridade de Coleta de Amostra: Organização responsável pela coleta de 

Amostras em cumprimento dos requisitos do Padrão Internacional para 

Testes e Investigações, a saber: (1) a própria Autoridade de Teste; ou (2) um 

Terceiro Delegado a quem tenha sido conferida autoridade para realizar 

Testes ou que tenha sido subcontratada para tanto. A Autoridade de Teste 

sempre se manterá como a responsável em última instância, de acordo com 

o Código, pelo cumprimento aos requisitos do Padrão Internacional para 

Testes e Investigações relacionados à coleta de Amostras. 

 

Autoridade de Teste: Organização Antidopagem que autoriza a aplicação 

de Testes em Atletas sobre quem ela exerce autoridade. Ela pode autorizar 

um Terceiro Delegado para conduzir Teste de acordo com a autoridade  e 

com as regras da Organização Antidopagem. Tal autorização deverá ser 

documentada. A Organização Antidopagem que autoriza a realização de 

Testes se mantém como a Autoridade de Teste e responsável em última 

instância nos termos do Código por assegurar que o Terceiro Delegado que 

conduz os Testes o faça em cumprimento aos requisitos do Padrão 

Internacional para Testes e Investigações. 

 

Avaliação de Risco: Avaliação de Risco de dopagem num esporte ou prova 

esportiva conduzida por uma Organização Antidopagem, de acordo com o 

Artigo 4.2. 

 

Cadeia de Custódia: A sequência de indivíduos ou organizações 

responsáveis pela custódia de uma Amostra, desde a sua obtenção até a sua 

entrega ao laboratório para análise. 



 

Coordenador de Controle de Dopagem: Organização Antidopagem ou 

Terceiro Delegado que coordena qualquer aspecto do Controle de Dopagem 

em nome de uma Organização Antidopagem. A Organização Antidopagem 

se manterá sempre como a responsável em última instância de acordo com 

o Código para cumprimento dos requisitos do Padrão Internacional para 

Testes e Investigações, para Autorizações de Uso Terapêutico, para a 

Proteção da Privacidade e de Dados Pessoais, e para Gestão de Resultados. 

 

Data do Período Em-Competição: Conforme descrito no Artigo 4.8.8.4. 

 

Declaração de Localização: Informação fornecida por ou em nome de um 

Atleta num Grupo Alvo de Teste (ou grupo de teste, se for o caso) que indique 

a localização do Atleta durante o próximo trimestre, de acordo com o Artigo 

4.8. 

 

Documento Técnico para Análise em Esporte Específico (DTAEE): 

Documento Técnico que estabelece níveis mínimos de análise que as 

Organizações Antidopagem devem aplicar aos esportes e provas esportivas 

para determinadas Substâncias Proibidas e/ou Métodos Proibidos, que têm 

mais probabilidade de serem abusados em determinados esportes e provas 

esportivas. 

 

Equipamento para Coleta de Amostra: Frascos A e B, kits ou contêineres, 

coletores, tubos ou outros utensílios usados para colher, manter ou 

armazenar a Amostra a qualquer tempo durante e após a Sessão de Coleta 

de Amostra, que atendam aos requisitos do Artigo 6.3.4. 

 



Escolta: Agente devidamente treinado e credenciado pela Autoridade de 

Coleta de Amostra para realizar tarefas específicas, incluindo uma ou mais 

das seguintes (a critério da Autoridade de Coleta de Amostras); notificação 

do Atleta selecionado para a coleta de Amostra; acompanhar e observar o 

Atleta até a chegada à Unidade  de Controle de Dopagem; acompanhar e/ou 

observar Atletas presentes na Unidade de Controle de Dopagem; e/ou 

testemunhar e verificar o fornecimento da Amostra sempre que o treinamento 

especificamente determinar que eles o façam. 

 

Especialista: O(s) Especialista(s) e/ou painel de Especialistas, que detêm 

conhecimento na área em questão, selecionados pela Organização 

Antidopagem e/ou pela Unidade de Gestão de Passaporte de Atleta, são 

responsáveis por providenciar uma avaliação do Passaporte. É necessário 

que o Especialista seja externo à Organização Antidopagem. 

 

Gravidade Específica Adequada para Análise: Para Amostras com volume 

mínimo de 90ml e inferior a 150ml, a gravidade específica medida em 1,005 

ou mais com um refractómetro, ou 1,010 ou mais usando-se hastes de 

laboratório. Para Amostras com volume de 150ml ou mais, a gravidade 

específica foi medida em 1,003 ou mais, somente com refratômetro. 

 

Oficial de Coleta de Sangue (ou OCS): Oficial qualificado e credenciado 

pela Autoridade de Coleta de Amostras para colher Amostra de sangue de 

um Atleta. 

 

Oficial de Controle de Dopagem (ou OCD): Oficial treinado e credenciado 

pela Autoridade de Coleta de Amostras para exercer as responsabilidades 

conferidas aos OCDs no Padrão Internacional para Testes e Investigações; 



Para o Módulo Hematológico, o painel de Especialistas deve consistir, no 

mínimo, de 3 (três) Especialistas com qualificação em um ou mais campos 

de hematologia clínica e laboratorial, medicina esportiva ou exercer fisiologia, 

pois se aplicam à dopagem sanguínea. Para o Módulo Esteroides, o painel 

de Especialistas deve ser composto de pelo menos 3 (três) indivíduos com 

qualificações nos campos de análise laboratorial de esteroides, dopagem por 

esteroides e metabolismo e/ou endocrinologia clínica. Para ambos os 

módulos, o painel de Especialistas deve consistir em Especialistas com 

conhecimento complementar tal que todos os campos relevantes estejam 

representados. O painel de Especialistas pode incluir um grupo de no mínimo 

3 (três) Especialistas nomeados e qualquer número adicional de 

Especialistas para fins específicos, que podem ser solicitados a pedido de 

quaisquer dos Especialistas nomeados ou pela Unidade de Gestão de 

Passaporte de Atleta da Organização Antidopagem. 

 

Plano de Distribuição de Teste: Documento preparado por uma 

Organização Antidopagem que planeja submeter a Teste os Atletas sobre 

quem ela exerce poder de Autoridade de Teste, de acordo com os requisitos 

do Artigo 4.  

 

Relatório de Tentativa Fracassada: Relatório detalhado de uma tentativa 

fracassada para colher Amostra de um Atleta participante de Grupo Alvo de 

Teste ou de grupo de Teste, informando a data da tentativa, o local da visita, 

os horários exatos de chegada e partida do local, as medidas tomadas no 

local para tentar localizar o Atleta (incluindo detalhes de qualquer contato feito 

com terceiros), e quaisquer outros detalhes relevantes relacionados à 

tentativa. 

 



Requisitos de Localização - Artigo 2.4 do Código: Os requisitos de 

localização estabelecidos no Artigo 4.8, que se aplicam a Atletas incluídos no 

Grupo Alvo de Testes de uma Federação Internacional ou Organização 

Nacional Antidopagem. 

 

Seleção Aleatória: Seleção de Atletas para Teste que não seja Teste 

Direcionado. 

 

Sessão de Coleta de Amostra: Toda a sequência de atividades que 

diretamente envolvem o Atleta desde o momento em que o contato inicial é 

feito até que o Atleta parta da Unidade de Controle de Dopagem após ter 

fornecido sua(s) Amostra(s). 

 

Teste Sem Aviso Prévio: Coleta de Amostra que ocorre sem prévio aviso ao 

Atleta e durante o qual o Atleta é continuamente escoltado desde o momento 

da notificação até o fornecimento da Amostra. 

 

Teste(s): Qualquer combinação de Amostra(s) colhidas (e analisadas) de um 

único Atleta numa única Sessão de Coleta de Amostra. 

 

Unidade de Controle de Dopagem: O local onde a Sessão de Coleta de 

Amostra será conduzida de acordo com o Artigo 6.3.2. 

 

Volume Adequado de Urina para Análise: Mínimo de 90ml, 

independentemente do fato do Laboratório analisar a Amostra em relação a 

todas ou a apenas algumas Substâncias Proibidas ou Métodos Proibidos. 

 

 

 



3.5 Interpretação: 
 

3.5.1 O texto oficial do Padrão Internacional para Testes e Investigações 

será publicado em inglês e francês. Em caso de conflito entre as versões em 

inglês e francês, a versão em inglês prevalecerá. 

 

3.5.2 Assim como o Código, o Padrão Internacional para Testes e 

Investigações foi minutado considerando os princípios da proporcionalidade, 

dos direitos humanos e outros princípios legais aplicáveis. Será interpretado 

e aplicado à luz deles. 

 

3.5.3 Os comentários às várias cláusulas do Padrão Internacional para 

Testes e Investigações serão usados para orientar essa interpretação. 

 

3.5.4  Exceto se especificado de outra maneira, as menções a Seções e 

Artigos se referem às Seções e Artigos do Padrão Internacional para Testes 

e Investigações. 

 

3.5.5 Sempre que o termo “dias” for usado no Padrão Internacional para 

Testes e Investigações, isso significará dias corridos, exceto se especificado 

de outra maneira. 

 

3.5.6 Os Anexos ao Padrão Internacional para Testes e Investigações têm o 

mesmo efeito legal que o restante do Padrão Internacional para Testes e 

Investigações. 

 

 

PARTE 2: PADRÕES PARA TESTE 
 



4.0 Planejamento de Testes Eficazes 
 

4.1 Objetivo 
 

4.1.1 Cada Organização Antidopagem deve planejar e implementar 

inteligentes Testes em Atletas sobre quem ela tem autoridade, Testes estes 

que devem ser proporcionais ao risco de dopagem, e eficazes para detectar 

e deter tais práticas. O objetivo do Artigo 4 é estabelecer os passos 

necessários para desenvolver uma Avaliação de Risco e produzir um Plano 

de Distribuição de Testes que satisfaça esse requisito. O Artigo 23.3 do 

Código requer que os Signatários dediquem recursos suficientes para 

implementar os programas de Testes em todas as áreas que seguem o 

Código e os Padrões Internacionais. 

 

4.1.2 A Organização Antidopagem deverá assegurar que o Pessoal de Apoio 

do Atleta e quaisquer outras Pessoas com conflito de interesses não estejam 

envolvidas no planejamento de distribuição  de Testes para seus Atletas nem 

no processo de seleção de Atletas para Testes. 

 

4.1.3 A Organização Antidopagem formalizará sua Avaliação de Risco e o 

Plano de Distribuição de Testes e fornecerá essa Avaliação de Risco e o 

Plano de Distribuição de Testes sempre que solicitado. A Organização 

Antidopagem precisa conseguir provar, até plena satisfação da AMA, que ela 

fez uma avaliação adequada dos riscos relevantes e que desenvolveu e/ou 

implementou um Plano de Distribuição de Testes apropriado com base nos 

resultados dessa avaliação. 

 

4.1.4 A Organização Antidopagem deverá monitorar, avaliar e atualizar a sua 

Avaliação de Risco e o Plano de Distribuição de Testes durante o ano/ciclo  



à luz de circunstâncias mutáveis e da implementação do Plano de 

Distribuição de Testes. 

 

 

4.2 Avaliação de Riscos 
 

4.2.1 O ponto de partida do Plano de Distribuição de Testes será uma 

determinada Avaliação de Riscos, conduzida em boa-fé. Essa avaliação 

levará em consideração (no mínimo) as seguintes informações: 

 

a) As demandas físicas e de outra natureza do(s) esporte(s) em questão 

(e/ou da(s) prova(s) esportiva(s)), considerando principalmente os requisitos 

fisiológicos do(s) esporte(s)/prova(s) esportiva(s); 

 

b) Quais Substâncias Proibidas e/ou Métodos Proibidos o Atleta deve 

considerar como mais prováveis de impulsionar o desempenho no(s) 

esporte(s) em questão (e/ou nas prova(s) esportiva(s); 

 

c) As recompensas e/ou incentivos potenciais para dopagem disponíveis 

em diferentes níveis do(s) esporte(s) e/ou da(s) prova(s) esportiva(s) e para 

as nações participantes em tais esporte(s) / prova(s) esportiva(s); 

 

d) A história da dopagem nos esportes(s) / prova(s) esportiva(s), 

nação(ções) e/ou Evento; 

 

[Comentário ao Artigo 4.2.1 (d): A não ser que haja um programa eficaz de 

Testes num esporte, abrangendo tanto Testes Em-Competição como Fora-

de-Competição, um histórico de nenhum ou poucos Resultados Analíticos 

Adversos diz pouco, senão nada, sobre o risco de dopagem nesse esporte.] 



 

e) Estatísticas e pesquisas disponíveis sobre tendências de dopagem (p. 

ex. estatísticas sobre Testes antidopagem e relatórios publicados pela AMA 

sobre violações a regra antidopagem; artigos publicados por pares); 

 

f) Informação recebida/inteligência desenvolvida sobre possíveis práticas 

antidopagem no esporte (p. ex. recomendações de Laboratório e de 

Unidades de Gestão de Passaporte de Atleta (UGPA); relatórios dos Agentes 

de Coleta de Amostra; depoimentos de Atleta; informações obtidas de 

investigações criminais; e/ou outras informações recebidas/inteligência 

desenvolvida de acordo com as Orientações da AMA para Coleta de 

Informação e Compartilhamento de Informação de Inteligência), nos termos 

do Artigo 11; 

 

g) Os resultados de ciclos de planejamento de distribuição de Testes 

anteriores, incluindo estratégias passadas de Testes; 

 

h) Em que momentos da carreira do Atleta no esporte/prova esportiva 

haveria maior probabilidade dele se beneficiar de Substâncias Proibidas e/ou 

Métodos Proibidos; e  

 

i) Dada a estrutura da temporada do esporte/prova esportiva em questão 

(incluindo tabelas normais de Competição e padrões de treinamento), em que 

ocasião(ões) durante o ano/ciclo haveria maior probabilidade do Atleta se 

beneficiar de Substâncias Proibidas e/ou Métodos Proibidos. 

 

4.2.2 Ao desenvolver seu Plano de Distribuição de Testes, a Organização 

Antidopagem deve considerar em boa-fé qualquer Avaliação de Risco para o 

esporte ou prova esportiva em questão realizada por outra Organização 



Antidopagem subordinada à mesma Autoridade de Teste. No entanto, uma 

Federação Internacional não se obriga aos efeitos de uma avaliação de riscos 

de dopagem em determinado esporte ou prova esportiva realizada por uma 

Organização Nacional Antidopagem; nem uma Organização Nacional 

Antidopagem se obrigará aos efeitos de uma avaliação de risco de dopagem 

em determinado esporte ou prova esportiva realizada por uma Federação 

Internacional. 

 

4.2.3 O planejamento de distribuição de Testes é um processo dinâmico, não 

estático. A Organização Antidopagem deve rever o Plano de Distribuição de 

Testes regularmente durante o ano/ciclo e adaptá-lo o tanto quanto 

necessário para refletir as novas informações colhidas e a informação de 

inteligência desenvolvida pela Organização Antidopagem, e levar em 

consideração os Testes conduzidos por outras Organizações Antidopagem. 

 

4.2.4 Ao desenvolver seu Plano de Distribuição de Testes, a Organização 

Antidopagem irá incorporar os requisitos do DTAEE.  

 

 

4.3 Definição de Atletas de Nível Internacional e Nacional 
 

4.3.1 O Artigo 5.2 do Código dá poderes a distintas Organizações 

Antidopagem para conduzir Testes em grupos potencialmente bem grandes 

de Atletas masculinos e femininos. Contudo, considerando os parcos 

recursos das Organizações Antidopagem, a definição do Código para Atleta 

permite às Organizações Nacionais Antidopagem limitar a quantidade de 

esportistas masculinos e femininos que se submeterão aos programas 

antidopagem de seus países (particularmente, os Testes) àqueles que 

competem nos níveis nacionais mais elevados (ou seja, Atletas de Nível 



Nacional, conforme definido pela Organização Nacional Antidopagem). Ele 

também permite às Federações Internacionais focar seus programas 

antidopagem (incluindo Testes) naqueles que competem regularmente em 

nível internacional (isto é, Atletas de Nível Internacional, conforme definido 

pela Federação Internacional). 

 

[Comentário ao Artigo 4.3.1: Nada impede uma Federação Internacional de 

Testar um Atleta sob sua jurisdição que não seja Atleta de Nível Internacional, 

se ela julgar adequado, p. ex., se estiverem competindo num Evento 

Internacional. Além disso, conforme a definição que o Código dá para Atleta, 

uma Organização Nacional Antidopagem pode decidir estender seu 

programa antidopagem (incluindo os Testes) a esportistas masculinos e 

femininos que competem abaixo do nível nacional. Todavia, o principal foco 

de um Plano de Distribuição de Testes de uma Federação Internacional deve 

ser os Atletas de Nível Internacional, e o principal foco de um Plano de 

Distribuição de Testes de uma Organização Nacional Antidopagem deve ser 

os Atletas de Nível Nacional e daí para cima.] 

 

 

4.3.2 Portanto, uma vez concluídas a Avaliação de Risco e o Plano de 

Distribuição de Testes descritos no Artigo 4.2, o próximo passo é determinar 

uma definição apropriada para Atleta de Nível Internacional (para uma 

Federação Internacional), ou para Atleta de Nível Nacional (para uma 

Organização Nacional Antidopagem) que forem se submeter a Testes 

conduzidos por uma Organização Antidopagem. 

 

a) Uma Federação Internacional é livre para estabelecer os critérios que 

ela irá utilizar para classificar Atletas como Atletas de Nível Internacional, p. 

ex., por ranqueamento, por participação em determinados Eventos 



Internacionais, etc. Ela deve fazer isso em boa-fé, de acordo com sua 

responsabilidade de proteger a integridade do esporte a nível internacional (a 

imagem do esporte perante o público), fixando a definição que, no mínimo (e 

de acordo com a Avaliação de Risco deverá ser adotada com relação ao 

pertinente esporte/prova esportiva) incluem aqueles Atletas que competem 

regularmente a nível internacional e/ou que competem num padrão em que 

recordes mundiais podem ser estabelecidos. 

 

[Comentário ao Artigo 4.3.2(a): O Código requer que cada Federação 

Internacional publique de forma clara e concisa os critérios que ela utiliza para 

classificar Atletas como Atletas de Nível Internacional, de modo a ficar claro 

para todos onde o limite é fixado e como determinados Atletas são 

classificados. Por exemplo, se os critérios incluem competir em certos 

Eventos Internacionais, nesse caso a Federação Internacional deverá 

publicar uma lista desses Eventos Internacionais.]. 

 

b) De forma idêntica, uma Organização Nacional Antidopagem é livre 

para estabelecer os critérios que ela irá utilizar para classificar Atletas como 

Atletas de Nível Nacional. Igualmente, ela deve fazer isso em boa-fé, de 

acordo com sua responsabilidade de proteger a integridade do esporte a nível 

nacional (a fonte do orgulho nacional em diferentes esportes, e o trampolim 

para as Competições internacionais, incluindo representar a nação em 

Eventos ou Competições Internacionais). Consequentemente, a definição 

deverá, no mínimo (e de acordo com a Avaliação de Risco adotada com 

relação ao pertinente esporte/prova esportiva) incluir aqueles Atletas que 

competem nos mais elevados patamares de Competições nacionais no 

esporte em questão (ou seja, em campeonatos nacionais ou outros Eventos 

que determinam ou contam para determinar quem são os melhores no país 

na categoria/prova esportiva em questão, e/ou quem pode ser selecionado 



para representar o país em Eventos ou Competições Internacionais). 

Também pode incluir os nacionais de seu país que geralmente ou 

frequentemente competem em nível internacional e/ou Eventos ou 

Competições Internacionais (ao invés de em nível nacional) mas que não são 

classificados como Atletas de Nível Internacional por sua Federação 

Internacional. 

 

 

4.4 Priorização entre esportes e/ou provas esportivas 
 

4.4.1 A seguir, a Organização Antidopagem deve considerar se há quaisquer 

fatores que garantam a alocação de recursos para Testes para um esporte 

ou prova esportiva ou nação (conforme aplicável) que se submetem à sua 

Autoridade de Teste em prioridade a outros. Isso significa que os relativos 

riscos de dopagem foram avaliados. 

 

a) No caso de uma Federação Internacional, alocação de Testes entre as 

diferentes provas esportivas e nações dentro do seu esporte baseado num 

calendário de Eventos. 

 

b) No caso de uma Organização Nacional Antidopagem, alocação de Testes 

entre os diferentes esportes que se submetem à sua Autoridade de Teste, 

bem como quaisquer imperativos nacionais de antidopagem que possam 

obrigá-la a priorizar certos esportes sobre outros. 

 

[Comentário ao Artigo 4.4.1(b): As Organizações Nacionais Antidopagem 

terão variados requisitos e prioridades de política nacional. Por exemplo, uma 

Organização Nacional Antidopagem pode ter razões legítimas para priorizar 

(alguns ou todos) os esportes Olímpicos enquanto outra pode ter razões 



legítimas, devido a características diferentes dessa nação esportista, para 

priorizar, por exemplo, outros determinados esportes “nacionais”. Esses 

imperativos de política precisam ser considerados com relevância no 

planejamento de distribuição de Testes da Organização Nacional 

Antidopagem, juntamente com sua avaliação dos riscos relativos de dopagem 

nos diversos esportes praticados dentro de sua jurisdição nacional. Podem 

fazer, por exemplo, com que uma Organização Nacional Antidopagem 

decida, em seu Plano de Distribuição de Testes por um determinado período, 

(1) para alocar Testes em alguns esportes dentro de sua jurisdição mas não 

em outros; e (2) para priorizar certos esportes em detrimento de outros, não 

devido a um risco maior de dopagem nesses esportes mas por um interesse 

nacional maior em assegurar a integridade desses esportes.]  

 

c) No caso de uma Entidade Organizadora de Grandes Eventos, alocação de 

Testes entre os diferentes esportes e/ou provas esportivas envolvidas em seu 

Evento. 

 

d) Outro fator relevante para a alocação de recursos para Testes dentro do 

Plano de Distribuição de Testes será a quantidade de Atletas envolvidos em 

seus respectivos níveis no(s) esporte(s) e/ou prova(s) esportiva(s) e/ou 

nação(ções) em questão. Sempre que o risco de dopagem for medido como 

sendo igual entre dois diferentes esportes ou provas esportivas ou nações, 

mais recursos deverão ser devotados ao esporte ou prova esportiva ou nação 

que envolvam essa maior quantidade de Atletas. 

 

 

4.5 Priorização entre diferentes Atletas e Amostras 
 



4.5.1 Uma vez definidos os termos Atletas de Nível Internacional e Atletas 

de Nível Nacional (vide Artigo 4.3), e estabelecidos os esportes/provas 

esportivas prioritários (vide Artigo 4.4), um Plano de Distribuição de Testes 

inteligente aplica Testes Direcionados para concentrar os recursos em Testes 

onde forem mais necessários dentro do grupo geral de Atletas. Os Testes 

Direcionados devem ser, portanto, priorizados, isto é, uma considerável 

quantidade dos Testes obrigatórios como parte dum Plano de Distribuição de 

Testes de uma Organização Nacional Antidopagem serão os  Testes 

Direcionados dos Atletas dentro do seu grupo geral. 

 

[Comentário ao Artigo 4.5.1: O Teste Direcionado é prioritário porque o Teste 

aleatório, ou mesmo o Teste aleatório ponderado, não assegura que todos 

os apropriados Atletas serão testados suficientemente. O Código não impõe 

nenhuma exigência de suspeita razoável ou causa provável para o Teste 

Direcionado. No entanto, o Teste Direcionado não deve ser usado para 

nenhuma finalidade que não seja o legítimo Controle de Dopagem.] 

 

4.5.2 Organizações Antidopagem devem considerar a condução de Testes 

Direcionados nas seguintes categorias de Atletas: 

 

a) Para as Federações Internacionais, Atletas (especialmente os de 

provas esportivas ou nações prioritárias sob sua jurisdição) que competem 

regularmente no mais elevado nível de Competições internacionais (p. ex., 

candidatos a medalhas Olímpicas, Paralímpicas ou de Campeonatos 

Mundiais), conforme determinado por classificação ou outros critérios 

apropriados. 

 

b) Para Organizações Nacionais Antidopagem, os seguintes Atletas que 

praticam esportes prioritários na sua jurisdição: 



 

(i) Atletas que participam de seleções nacionais em grandes Eventos (p. 

ex., Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Campeonatos Mundiais e outros Eventos 

multiesportivos) ou outros esportes de alta prioridade nacional (ou que podem 

ser escalados para tais seleções); 

 

(ii)  Atletas que treinam independentemente mas que atuam em grandes 

Eventos (p. ex., Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Campeonatos Mundiais e 

outros Eventos multiesportivos) e podem ser selecionados para tais Eventos; 

 

(iii) Atletas que são pagos com recursos públicos; 

 

(iv) Atletas de alto nível que residem, treinam ou competem no exterior; 

 

(v) Atletas de alto nível de nacionalidade estrangeira mas que estejam 

presentes (seja residindo, treinando, competindo ou outros) no país da 

Organização Nacional Antidopagem; e 

 

(vi) Em colaboração com Federações Internacionais, Atletas de Nível 

Internacional. 

 

 

c) Para todas as Organizações Antidopagem com relevante Autoridade 

de Teste: 

 

(i) Atletas cumprindo um período de Suspensão ou de Suspensão 

Provisória; e 

 



(ii) Atletas que foram altamente prioritários em Testes antes de se 

aposentarem do esporte e que agora desejam voltar a participar ativamente 

do esporte. 

 

[Comentário ao Artigo 4.5.2: É necessário haver coordenação entre as 

Federações Internacionais, Organizações Nacionais Antidopagem e de 

outros âmbitos de acordo com o Artigo 4.9.] 

 

 

4.5.3  Outros fatores individuais relevantes para determinar quais 

Atletas se submeterão ao Teste Direcionado também serão considerados 

pela Organização Antidopagem. Esses fatores relevantes podem incluir (sem 

limitação a): 

 

a) Violações anteriores a regra antidopagem, histórico de Testes, 

incluindo quaisquer parâmetros biológicos anormais (parâmetros 

sanguíneos, perfis esteroides, conforme recomendado por UGPA. 

  

b) Histórico de desempenho esportivo, padrão de desempenho, e/ou alto 

desempenho sem correspondência com registros de Testes; 

 

c) Repetidos fracassos para cumprir requisitos de localização; 

 

d) Padrões suspeitos de Declaração de Localização (p. ex., atualizações 

em cima da hora de Declaração de Localização); 

 

e) Mudança para ou treino em local remoto; 

 

f) Saída de ou ausência em Competição(ções) programada(s); 



 

g) Associação com um terceiro (tais como colega de time, técnico ou 

médico) com histórico de envolvimento em dopagem; 

 

h) Lesão; 

 

i) Idade / fase de carreira (p. ex., passar da categoria júnior para sênior, 

proximidade de fim de contrato, proximidade de aposentadoria); 

 

j) Incentivos financeiros por desempenho melhorado, tais como prêmio 

em dinheiro ou oportunidades de patrocínio; e/ou 

 

k) Informação confiável obtida de terceiros, ou informação de inteligência 

desenvolvida por ou compartilhada com a Organização Antidopagem de 

acordo com o Artigo 11. 

 

 

4.5.4  Testes que não sejam Testes Direcionados devem ser 

determinados por Seleção Aleatória e devem ser conduzida de acordo com 

as opções de seleção estabelecidas nas Orientações para Implementar um 

Programa Eficaz de Testes. A Seleção Aleatória deve ser realizada utilizando-

se um sistema documentado para tal seleção. A Seleção Aleatória tanto pode 

ser ponderada (em que os Atletas são classificados utilizando-se critérios pré-

determinados para aumentar ou diminuir as chances de seleção) como ser 

completamente aleatória (em que não se utiliza nenhum critério pré-

determinado, e os Atletas são escolhidos arbitrariamente de uma lista ou 

grupo de nomes de Atletas). As Seleções Aleatórias que forem ponderadas 

serão priorizadas e conduzidas de acordo com critérios que podem levar em 



conta os fatores listados no Artigo 4.5.3 (conforme aplicável) para assegurar 

que uma maior percentagem de Atletas “sob risco” seja selecionada. 

 

[Comentário ao Artigo 4.5.4: Além do Teste Direcionado, o Teste por Seleção 

Aleatória pode cumprir um importante papel desencorajador, bem como ajuda 

a proteger a integridade de um Evento. 

 

 

4.5.5  Para evitar dúvidas, a despeito do desenvolvimento de critérios 

para seleção de Atletas para Testes, e, em particular, para Testes 

Direcionados em Atletas, bem como o fato de que, como regra geral, os 

Testes devem ser realizados das 6:00 h às 11:00 h da manhã, a não ser que 

(i) o Atleta estipule uma faixa de horário de 60 minutos a partir das 5:00 h da 

manhã ou, (ii) haja fortes razões para realizar o Teste entre o fim da noite e 

a madrugada (isto é, das 23:00 h às 6:00 h da manhã seguinte), o princípio 

fundamental (conforme previsto no Artigo 5.2 do Código) continua baseado 

em que o Atleta pode ser solicitado a fornecer uma Amostra a qualquer 

momento e em qualquer lugar por uma Organização Antidopagem com 

Autoridade de Teste a que ele se submeta, esteja ou não a seleção do Atleta 

para Testes de acordo com  tais critérios. Dessa forma, um Atleta não pode 

se recusar a se submeter à coleta de Amostra alegando que tal Teste não 

está previsto no Plano de Distribuição de Testes da Organização 

Antidopagem nem está sendo realizado no período das 6:00 h às 11:00 h, 

nem que o Atleta não se enquadra nos critérios de seleção pertinentes para 

Testes, nem que, por qualquer outra razão, não deveria ter sido selecionado 

para o Teste. 

 

 



4.6 Priorização entre diferentes tipos de Testes e Amostras 
 

4.6.1 Baseado na Avaliação de Risco e no processo de priorização descrito 

nos Artigos 4.2 a 4.5, a Organização Antidopagem precisa determinar até que 

ponto cada um dos seguintes tipos de Teste é necessário para detectar e 

deter práticas de dopagem no(s) pertinente(s) esporte(s), prova(s) 

esportiva(s) e/ou nação(ções), de forma inteligente e eficaz: 

 

a) Testes Em-Competição e Testes Fora-de-Competição; 

 

(i)  Nos esportes e/ou provas esportivas que são avaliados como tendo 

alto risco de dopagem durante períodos Fora-de-Competição, os Testes 

Fora-de-Competição devem ser priorizados, e uma significativa parcela dos 

Testes disponíveis deve ser conduzida Fora-de-Competição. Contudo, uma 

boa quantidade de Testes Em-Competição deve ainda ser realizada. 

 

(ii) Nos esportes e/ou provas esportivas que são avaliados como tendo 

reduzido risco de dopagem durante períodos Fora-de-Competição (ou seja, 

sempre que estiver claramente demonstrado que a dopagem em período 

Fora-de-Competição é improvável de melhorar o desempenho ou de 

proporcionar outras vantagens ilícitas), Testes Em-Competição devem ser 

priorizados, e uma substancial parcela dos Testes disponíveis deve ser 

realizada Em-Competição. Todavia, alguns Testes Fora-de-Competição 

ainda irão acontecer, proporcionalmente ao risco de dopagem Fora-de-

Competição em tal esporte/prova esportiva. Muito excepcionalmente, isto é, 

numa pequena quantidade de esportes e/ou provas esportivas em que for 

determinado em boa-fé de que não há sério risco de dopagem durante 

períodos Fora-de-Competição, pode não haver Testes Fora-de-Competição. 

Nessas circunstâncias, a Federação Internacional deverá requerer à AMA 



buscando isenção de realização de Teste Fora-de-Competição de acordo 

com protocolo emitido pela AMA. 

 

b) Teste de urina; 

 

c) Teste de sangue; e 

 

d)  Teste envolvendo perfil longitudinal, ou seja, o programa de 

Passaporte Biológico de Atleta. 

 

 

4.7 Análise de Amostra, estratégia de retenção e demais análises 
 

4.7.1  As Organizações Antidopagem devem solicitar aos Laboratórios 

que analisem as Amostras do menu de análise padrão baseando-se no caso 

de a Amostra ter sido colhida Em-Competição ou Fora-de-Competição. As 

Organizações Antidopagem também podem considerar a realização de 

análises de Amostra mais extensivas para Substâncias Proibidas ou Métodos 

Proibidos do que aquelas contidas (ou os níveis exigidos) no DTAEE, com 

base no risco do esporte/prova esportiva/país ou qualquer informação que a 

Organização Antidopagem possa receber. 

 

4.7.2  Uma Organização Antidopagem pode requerer à AMA pela 

flexibilização na implementação de níveis mínimos de análise especificados 

para Substâncias Proibidas ou Métodos Proibidos conforme especificados no 

DTAEE. 

 

4.7.3  A Organização Antidopagem irá desenvolver por escrito uma 

estratégia para retenção de Amostras e a documentação relacionada à coleta 



de tais Amostras, de modo a possibilitar nova análise de tais Amostras 

posteriormente de acordo com os Artigos 6.5 e 6.6. Tal estratégia deverá 

preencher os requisitos do Padrão Internacional para Laboratórios e o Padrão 

Internacional para Proteção da Privacidade e de Dados Pessoais, e deverá 

levar em conta as finalidades da análise de Amostras estabelecidos no Artigo 

6.2 do Código, bem como (sem limitação) os seguintes elementos: 

 

a) As recomendações do Laboratório e da UGPA; 

 

b) A eventual necessidade de análise retroativa relacionada com o 

programa de Passaporte Biológico de Atleta; 

 

c) Novos métodos de detecção a serem introduzidos no futuro pertinentes 

ao Atleta, esporte e/ou prova esportiva; 

 

d) Amostras colhidas de Atletas que atendam a alguns ou todos os 

critérios estabelecidos no Artigo 4.5; 

 

e) Qualquer outra informação disponibilizada à Organização 

Antidopagem justificando o armazenamento de longo prazo ou a posterior 

análise de Amostras a critério da Organização Antidopagem. 

 

 

4.8 Coleta de dados de localização 
 

4.8.1  Os dados de localização não são um fim em si, mas, pelo 

contrário, são destinados a um fim, a saber, a realização eficiente e eficaz de 

Testes Sem Aviso Prévio. Portanto, sempre que uma Organização 

Antidopagem tiver determinado que necessita realizar Testes (incluindo 



Testes Fora-de-Competição) em certos Atletas, ela deverá considerar quanta 

informação ela necessita sobre a localização desses Atletas para realizar 

esse Teste eficazmente e sem aviso prévio. A Organização Antidopagem 

precisar colher todos os dados de localização que ela necessite para realizar 

eficaz e eficientemente o Teste identificado em seu Plano de Distribuição de 

Testes. Além disso, a quantidade de dados de localização solicitada será 

proporcional ao grupo de localização e à quantidade de vezes em que a 

Organização Antidopagem pretender submeter o Atleta a Teste. 

 

4.8.2  De acordo com  os Artigos 5.5 e 14.5 do Código, as 

Organizações Antidopagem podem colher dados de localização e deverão 

utilizar o Sistema de Administração e Gestão de Antidopagem (ADAMS) para 

realizar um Controle de Dopagem eficaz. Como resultado, tal informação será 

automaticamente disponibilizada no ADAMS para a AMA e outras relevantes 

Organizações Antidopagem cujas Autoridades de Teste se sobrepõem. Essa 

informação deverá: 

 

a) Ser sempre mantida em estrita confidencialidade; 

 

b) Ser usada para fins de planejamento, coordenação ou realização de 

Controle de Dopagem; 

 

c) Ser relevante ao Passaporte Biológico de Atleta ou a outros resultados 

analíticos; 

 

d) Servir como prova para converter um objeto de investigação em 

potencial violação de regra antidopagem; e/ou 

 



e) Servir como prova em processos alegando violação de regra 

antidopagem. 

 

 

4.8.3  Sempre que uma Organização Antidopagem determinar que 

necessita realizar Testes Fora-de-Competição em certos Atletas após sua 

Avaliação de Risco (de acordo com  o Artigo 4.2) e priorizando exercícios 

(nos Artigos 4.3 a 4.7), irá nesse caso considerar quanta informação de 

localização necessitará sobre esses Atletas para realizar Testes Sem Aviso 

Prévio de maneira eficaz. 

 

4.8.4  A Federação Internacional ou Organização Nacional 

Antidopagem deverá considerar a adoção de uma “pirâmide” ou “abordagem 

em camadas”, situando os Atletas em diferentes grupos de localização, 

designados Grupo Alvo de Teste, grupo de Teste e outro grupo, dependendo 

de quanta informação de localização  ela necessita para realizar a quantidade 

de Testes alocados a esses Atletas no Plano de Distribuição de Testes. 

 

4.8.5  A Federação Internacional ou Organização Nacional 

Antidopagem deverá conseguir demonstrar à AMA que elas adotaram uma 

adequada abordagem baseada em risco ao alocar Atletas em seu(s) grupo(s) 

de localização e que alocaram suficientes Testes Fora-de-Competição em 

seu Plano de Distribuição de Testes conforme exigido nos Artigos 4.8.6.1(b) 

e 4.8.10.1(a). 

 

 

4.8.6 Grupo Alvo de Teste 

 



4.8.6.1 A camada superior representa o Grupo Alvo de Teste e inclui 

Atletas que estão sujeitos à maior quantidade de Testes e necessitam, 

portanto, fornecer sua localização de acordo com  o Artigo 4.8.6.2. Os Atletas 

do Grupo Alvo de Teste ficam obrigados a seguir os Requisitos de 

Localização previstos no Artigo 2.4 do Código. A Federação Internacional ou 

a Organização Nacional Antidopagem deve considerar os seguintes critérios 

para incluir Atletas num Grupo Alvo de Teste: 

 

a) Atletas que preencham os critérios listados nos Artigos 4.5.2 e 4.5.3; 

 

b) Atletas que a Federação Internacional ou Organização Nacional 

Antidopagem planeje submeter a Testes Fora-de-Competição no mínimo 3 

vezes ao ano (seja independentemente ou em coordenação ajustada com 

outras Organizações Antidopagem com poderes para impor Testes a esses 

Atletas); 

 

c) Atletas que participam do programa de módulo hematológico do 

Passaporte Biológico de Atleta da Organização Antidopagem, conforme 

exigido pelo DTAEE; 

 

d) Atletas de um grupo de Teste que não cumpram os requisitos de 

localização aplicáveis desse grupo; 

 

e) Atletas cujos dados de localização disponibilizadas por outras fontes 

sejam insuficientes para uma Federação Internacional ou Organização 

Nacional Antidopagem localizá-los para esse Teste; 

 



f) Atletas de um Esporte Coletivo que não participem de Atividades de 

Equipe por um período de tempo (p. ex., durante período fora de temporada). 

e 

 

g) Atletas cumprindo período de Suspensão. 

 

 

 

4.8.6.2 O Atleta que participe de um Grupo Alvo de Teste deverá: 

 

a) Atualizar trimestralmente a Declaração de Localização dando 

informações exatas e completas sobre a localização do Atleta durante o 

próximo trimestre, incluindo a indicação de onde estará residindo, treinando 

e competindo durante esse trimestre, e atualizar essa Declaração de 

Localização sempre que necessário, de modo a que possa ser localizado 

para a realização de Testes durante esse trimestre nos horários e locais 

especificados na pertinente Declaração de Localização, conforme 

especificado no Artigo 4.8.8. Deixar de fazer isso pode ser declarado como 

Falha de Entrega de Dados; e 

 

b) Especificar na sua Declaração de Localização, uma faixa horária de 60 

minutos para cada dia do próximo trimestre, faixa essa em que o Atleta estará 

disponível num lugar  específico para Teste, conforme especificado no Artigo 

4.8.8.3. Isso não limita de nenhuma forma a obrigação do Atleta nos termos 

do Artigo 5.2 de se submeter a Teste em qualquer tempo e lugar mediante 

solicitação de uma Organização Antidopagem com poderes para impor Teste 

sobre ele. Nem limita sua obrigação de prestar as informações especificadas 

no Artigo 4.8.8.2 quanto à sua localização fora daquela faixa horária de 60 

minutos. Todavia, se o Atleta não estiver disponível para Teste em tal lugar 



durante a faixa horária de 60 minutos especificada para aquele dia na sua 

Declaração de Localização, essa falha poderá ser declarada como Perda de 

Teste. 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.6.2(b): A faixa horária de 60 minutos tem por 

finalidade estabelecer um equilíbrio entre a necessidade de localizar o Atleta 

para Teste e a impraticabilidade e a injustiça de que seja potencialmente 

imputada sobre os Atletas a responsabilidade por Perda de Teste toda vez 

que saiam de sua rotina previamente declarada.] 

 

4.8.6.3 As Organizações Antidopagem com poderes para impor Testes 

sobre um Atleta de um Grupo Alvo de Teste irão realizar Teste Fora-de-

Competição nesse Atleta utilizando a Declaração de Localização dele. 

Embora os Requisitos de Localização previstos no Artigo 2.4 do Código 

incluam a provisão da faixa horária de 60 minutos, o Teste não estará limitado 

a essa faixa horária de 60 minutos disponibilizada pelo Atleta. Para assegurar 

que um Teste Fora-de-Competição seja imprevisível para um Atleta, as 

Organizações Antidopagem deverão também considerar outros dados de 

localização fornecidos, p. ex. atividades regulares para testar o Atleta. 

 

 

4.8.6.4 A Federação Internacional ou Organização Nacional 

Antidopagem que mantenha um Grupo Alvo de Teste deverá usar ADAMS 

para assegurar que: 

 

a) A informação prestada pelo Atleta seja armazenada com segurança; 

 

b) A informação possa ser acessada por (i) indivíduos autorizados 

atuando em nome da Federação Internacional ou Organização Nacional 



Antidopagem (se aplicável), exclusivamente aqueles que necessitem ter 

conhecimento dela; (ii) a AMA; e (iii) outras Organizações Antidopagem com 

poderes para impor Teste sobre o Atleta de acordo com  o Artigo 5.2 do 

Código; e 

 

c) A informação seja sempre  mantida em extremo sigilo, seja utilizada 

exclusivamente para os fins estabelecidos no Artigo 5.5 do Código e seja 

destruída de acordo com o Padrão Internacional para a Proteção da 

Privacidade e de Dados Pessoais assim que deixe de ser relevante. 

 

 

4.8.6.5 Atletas submetidos ao poder de impor Testes de uma 

Organização Nacional Antidopagem e uma Federação Internacional devem 

participar de apenas um Grupo Alvo de Teste e, portanto, devem entregar 

apenas um conjunto de declaração de localização. Caso o Atleta seja incluído 

no Grupo Alvo de Testes internacional de uma Federação Internacional e num 

Grupo Alvo de Testes nacional de uma Organização Nacional Antidopagem 

(ou num Grupo Alvo de Testes de mais de uma Organização Nacional 

Antidopagem ou mais de uma Federação Internacional), nesse caso cada 

uma delas deverá notificar o Atleta de que ele está em seu grupo. Antes de 

fazer isso, no entanto, deverão entrar em acordo entre elas sobre a qual delas 

o Atleta deverá entregar sua Declaração de Localização, e, doravante, essa 

Organização Antidopagem passará a ser a custodiante das informações 

sobre localização. Cada comunicado enviado ao Atleta deverá especificar 

que ele deverá entregar sua Declaração de Localização exclusivamente a 

essa Organização Antidopagem (que, doravante, irá compartilhar essa 

informação com a outra e com quaisquer outras Organizações Antidopagem 

com poder de impor Teste sobre o Atleta). 

 



[Comentário ao Artigo 4.8.6.5: Se as respectivas Organizações Antidopagem 

não chegarem a um acordo entre si sobre qual delas irá se responsabilizar 

pela coleta de dados de localização do Atleta, e sobre disponibilizá-las  a 

outras Organizações Antidopagem com poderes de impor Teste ao Atleta, 

então elas deverão cada uma explicar por escrito à AMA como entendem que 

a matéria deva ser resolvida, e caberá à AMA decidir com base nos melhores 

interesses do Atleta. A decisão da AMA será final e irrecorrível.] 

 

 

4.8.7 Admissão e saída de um Grupo Alvo de Teste 

 

4.8.7.1 A Federação Internacional ou a Organização Nacional 

Antidopagem (conforme aplicável) irá notificar cada Atleta designado para ser 

incluído em seu Grupo Alvo de Testes sobre o seguinte: 

 

a) O fato de eles terem sido incluídos em seu Grupo Alvo de Testes com 

efeito a partir de uma data especificada no futuro; 

 

b) Os requisitos de localização que ele passarão a ter que cumprir; 

 

c) As Consequências caso deixem de cumprir esses requisitos de 

localização; e 

 

d) Que eles também podem ser testados por outras Organizações 

Antidopagem com Poderes de impor Teste sobre eles. 

 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.7.1: Essa notificação pode ser feita através da 

Federação Nacional ou do Comitê Olímpico Nacional sempre que a 



Federação Internacional/Organização Nacional Antidopagem considerar isso 

apropriado ou urgente e em circunstâncias normais será feita razoavelmente 

antes do Atleta ser incluído no Grupo Alvo de Teste. O comunicado também 

deverá explicar o que o Atleta necessita fazer para cumprir os Requisitos de 

Localização do Artigo 2.4 do Código (ou fazer com que consultem um website 

ou outra fonte onde possam encontrar essa informação). Os Atletas incluídos 

num Grupo Alvo de Teste serão informados e devem ser ensinados de modo 

a entenderem os requisitos de localização que eles precisam satisfazer, como 

o sistema de localização funciona, as Consequências das Falhas de Entrega 

de Declaração e as Perdas de Testes, e sobre o seu direito de contestar as 

Falhas de Entrega de Declaração e as Perdas de Testes que tenham sido 

alegadas contra eles. 

 

As Organizações Antidopagem também precisam ser proativas em ajudar os 

Atletas a evitar as Falhas de Entrega de Declaração . Por exemplo, muitas 

Organizações Antidopagem sistematicamente lembram os Atletas em seus 

Grupos Alvo de Teste sobre os prazos trimestrais para entregar a Declaração 

de Localização, e, então,  fazem acompanhamento dos Atletas que ainda não 

tenham entregue a necessária declaração, conforme o prazo final se 

aproxime. No entanto, os Atletas permanecem plenamente responsáveis por 

cumprir todos os requisitos de arquivamento, independentemente de a 

Organização Antidopagem ter dado ou não esse apoio.] 

 

 

4.8.7.2 Os Atletas que não atendam mais aos critérios para inclusão no 

Grupo Alvo de Teste serão removidos desse grupo. 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.7.2: As regras aplicáveis também podem exigir 

que o aviso de aposentadoria seja enviado à Federação Nacional do Atleta. 



Sempre que um Atleta se aposentar, mas posteriormente retornar ao esporte, 

o seu período de indisponibilidade para Teste Fora-de-Competição será 

desconsiderado para fins de cálculo do período de 12 meses mencionado no 

Artigo 2.4 do Código.] 

 

 

4.8.7.3 Atletas que tenham sido incluídos num Grupo Alvo de Teste 

continuarão a se sujeitar aos Requisitos de Localização do Artigo 2.4 do 

Código, exceto se e até que: 

 

a) Tenham recebido aviso por escrito de cada Organização Antidopagem 

que os inclua no seu Grupo Alvo de Teste comunicando-lhes que eles 

deixaram de ser designados para inclusão em seu Grupo Alvo de Teste; ou 

 

b) Eles se aposentem de Competições no esporte em questão de acordo 

com  as regras aplicáveis e comuniquem por escrito nesse sentido a cada 

Organização Antidopagem que os tenham incluído em seu Grupo Alvo de 

Teste. 

 

 

4.8.8 Requisitos de Declaração de Localização 

 

4.8.8.1 As Organizações Antidopagem devem revisar as Declarações de 

Localização dos Atletas para assegurar que elas foram entregues de acordo 

com  o Artigo 4.8.8.2 e 4.8.8.3. 

 

4.8.8.2 A Organização Antidopagem que colete as Declarações de 

Localização de um Atleta pode especificar uma data anterior ao primeiro dia 

de cada trimestre (isto é, 1º de janeiro, 1º de abril, 1º de julho e 1º de outubro, 



respectivamente) quando um Atleta de um Grupo Alvo de Teste deverá 

entregar uma Declaração de Localização que contenha no mínimo a seguinte 

informação: 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.8.2: Para facilitar o planejamento e a prontidão do 

Teste no primeiro dia de um trimestre (conforme permitido pelo Artigo 

4.8.8.2), as Organizações Antidopagem podem exigir que as informações 

sobre localização sejam apresentadas numa data que seja o 15º dia do mês 

anterior ao trimestre. Contudo, não se aplicará nenhuma penalidade por falha 

de apresentação antes do primeiro dia do trimestre.] 

 

a) Endereço completo de correspondência e endereço de e-mail pessoal 

para onde as correspondências possam ser enviadas ao Atleta para fins de 

comunicação formal. Qualquer comunicação ou outro item postado a esse 

endereço será considerada como recebida pelo Atleta em 7 dias a contar da 

postagem e imediatamente quando a notificação de recebimento de um e-

mail enviado for gerado/obtido (sujeito a legislação aplicável); 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.8.2(a): Para esses fins, o Atleta deve especificar 

um endereço onde more ou onde possa saber que o recebimento de uma 

correspondência lá será imediatamente levado a seu conhecimento. Uma 

Organização Antidopagem é também incentivada a suplementar esta 

cláusula básica com outros avisos e/ou cláusulas sobre “aviso presumidos” 

em suas regras (por exemplo, permitindo o uso de fax, e-mail, textos por 

SMS, sites aprovados de redes sociais ou aplicativos ou outras formas de 

serviço de comunicação; permitindo que o comprovante de recebimento 

efetivo substitua o recebimento presumido; permitindo que as notificações 

sejam entregues na Federação Nacional do Atleta caso seja devolvido sem 



ser entregue no endereço fornecido pelo Atleta). O objetivo de tais cláusulas 

é encurtar os tempos do Gestão de Resultados.] 

 

 

b) Confirmação específica de que o Atleta entende que sua Declaração 

de Localização será compartilhada com outras Organizações Antidopagem 

com Poder de impor Testes a ele. 

 

c) Para cada dia do trimestre seguinte, o endereço completo do lugar 

onde o Atleta passará a noite (p. ex., residência, hospedarias temporárias, 

hotel, etc.); 

 

d) Para cada dia do trimestre seguinte, o nome e o endereço de cada local 

onde o Atleta irá treinar, trabalhar ou realizar qualquer outra atividade regular 

(p. ex., local de estudo), bem como os prazos usuais para essas atividades 

regulares; e 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.8.2(d): Este requisito somente se aplica a 

atividades que fazem parte da rotina regular do Atleta. Por exemplo, se a 

rotina regular do Atleta incluir treinamento em academia, piscina e pista de 

corrida, e sessões de regulares de fisioterapia, nesse caso o Atleta deve 

fornecer o nome e endereço da academia, da piscina e da fisioterapia em sua 

Declaração de Localização e então estabelecer sua rotina usual, p. ex., 

“Segundas: 9-11 academia, 13-17 academia; Terças: 9-11 academia, 16-18 

academia; Quartas: 9-11 pista de corrida, 15-17 fisioterapia; Quintas: 9-12 

academia, 16-18 pista de corrida; Sextas: 9-11 piscina, 15-17 fisioterapia; 

Sábados: 9-12 pista de corrida, 13-15 piscina; Domingos: 9-11 pista de 

corrida; 13-15 piscina”. Caso o Atleta não esteja treinando no momento, ele 

deve especificar isso em sua Declaração de Localização e detalhar qualquer 



outra rotina que vá adotar no trimestre seguinte, p. ex., sua rotina de trabalho, 

ou horário escolar, ou rotina de fisioterapia, ou outra rotina, e identificar o 

nome e endereço de cada local onde essa rotina é praticada e o tempo de 

duração. 

 

No caso de um Esporte Coletivo ou outro esporte em que a Competição e/ou 

o treinamento são realizados coletivamente, as atividades regulares de Atleta 

possivelmente  incluirão a maioria, senão todas as Atividades de Equipe.] 

 

e) A programação de Competições/Eventos do Atleta para o trimestre 

seguinte, incluindo o nome e endereço de cada local onde o Atleta for 

programado para competir durante o trimestre e a(s) data(s) e horário(s) em 

que forem programados para competir nesse(s) local(is) 

 

 

4.8.8.3 Sujeito ao Artigo 4.8.8.4, a Declaração de Localização também 

precisa incluir, para cada dia do trimestre seguinte, uma faixa horária 

específica de 60 minutos entre 5:00 h e 11:00 h de cada dia em que o Atleta 

estará disponível e acessível para Teste num determinado local. 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.8.3: O Atleta pode escolher qual faixa de 60 

minutos entre 5:00 h e 11:00 h usar para essa finalidade, sob a condição de 

que durante tal faixa horária se mantenha em lugar acessível pelo OCD. Pode 

ser a residência do Atleta, seu local de treinamento ou de Competição, ou 

pode ser outro local (p. ex., trabalho ou local de estudo). É permitido ao Atleta 

especificar uma faixa horária de 60 minutos durante a qual ele estará num 

hotel, edifício de apartamentos, condomínio fechado ou outro local onde o 

acesso ao Atleta é obtido através de portaria ou agente de segurança. Fica a 

critério do Atleta permitir acessibilidade a seu local escolhido para gozo de 



seus 60 minutos, sem aviso prévio ao Atleta. Além disso, o Atleta pode 

especificar uma faixa horária quando estiver participando de uma Atividade 

de Equipe. Em qualquer um dos casos, no entanto, o descumprimento da 

obrigação de se manter acessível e disponível para Teste num local 

específico durante a especificada faixa horária ensejará Perda de Teste.] 

 

4.8.8.4 Como única exceção ao Artigo 4.8.8.3, se (e somente se) houver 

datas no pertinente trimestre em que o Atleta estiver programado para 

competir num Evento (com  quaisquer Eventos organizados por uma Entidade 

Organizadora de Grandes Eventos), e a Organização Antidopagem que 

inclua o Atleta num Grupo Alvo de Teste estiver satisfeita de que informação 

suficiente está disponibilizada por outras fontes para localizar o Atleta para  

Teste nessas datas, então a Organização Antidopagem que incluiu o Atleta 

no Grupo Alvo de Teste pode dispensar o requisito do Artigo 4.8.8.2 para 

especificar uma faixa horária de 60 minutos com relação a tais datas (“Datas 

Em-Competição”). Se cada Federação Internacional ou uma Organização 

Nacional Antidopagem incluir o Atleta em seu Grupo Alvo de Teste, a decisão 

da Federação Internacional quanto a dispensar esse requisito com relação às 

Datas Em-Competição prevalecerá. Se o requisito de especificar uma faixa 

horária de 60 minutos for dispensado com relação a Datas Em-Competição, 

e o Atleta tiver especificado em sua Declaração de Localização uma série de 

datas e locais em que prevê estar Em-Competição (e, consequentemente, 

não tenha especificado uma faixa horária de 60 minutos para essas datas), 

se forem então eliminados da Competição antes do fim dessas datas, de 

modo a que as demais datas deixem de ser Datas Em-Competição, ele 

precisa atualizar sua Declaração de Localização para prestar todas as 

informações necessárias para essas datas, incluindo a faixa horária de 60 

minutos especificada no Artigo 4.8.8.3. 

 



 

4.8.8.5 É responsabilidade do Atleta assegurar que dará todas as 

informações exigidas numa Declaração de Localização conforme delineado 

nos Artigos 4.8.8.2 e 4.8.8.3 com exatidão e suficientes detalhes para 

possibilitar a qualquer Organização Antidopagem que deseje fazer isso, 

localizar  o Atleta para Teste em qualquer data no trimestre em horários e 

locais especificados pelo Atleta em sua Declaração de Localização para esse 

dia, incluindo, sem limitação, durante a faixa horária de 60 minutos 

especificada para esse dia na Declaração de Localização. 

 

a) Mais especificamente, o Atleta irá prestar informações suficientes para 

possibilitar ao OCD encontrar o local, obter acesso a esse local, e encontrar 

o Atleta no local sem aviso prévio ao Atleta. A falha em agir assim pode ser 

considerada como Falha de Entrega de Dados e/ou (se as circunstâncias 

assim determinarem) como evasão de coleta de Amostra nos termos do 

Artigo 2.3 do Código, e/ou Fraude ou Tentativa de Fraude junto ao Controle 

de Dopagem nos termos do Artigo 2.5 do Código. Seja qual for o caso, a 

Organização Antidopagem deverá considerar submeter o Atleta a Teste 

Direcionado. 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.8.5(a): Por exemplo, declarações tais como “correr 

na Floresta Negra” são insuficientes e passíveis de resultar em Falha de 

Entrega de Dados. Da mesma forma, especificar um local que o OCD não 

pode acessar (p. ex., um edifício ou área de acesso restrito) é passível de 

resultar em Falha de Entrega de Dados. A Organização Antidopagem pode 

conseguir determinar a insuficiência da informação a partir da própria 

Declaração de Localização, ou, de outro modo, pode somente descobrir a 

insuficiência da informação quando tentar Testar o Atleta e não conseguir 

localizá-lo. Em qualquer um dos casos, o assunto deve ser considerado como 



uma aparente Falha de Entrega de Dados, e/ou (sempre que as 

circunstâncias permitirem) como evasão de coleta de Amostra nos termos do 

Artigo 2.3 do Código, e/ou como Fraude ou Tentativa de Fraude junto a 

Controle de Dopagem nos termos do Artigo 2.5 do Código. Maiores 

informações sobre os requisitos de Declaração de Localização podem ser 

encontrado nas Orientações da AMA para Implementar um Programa de 

Testes Eficaz. Sempre que um Atleta não souber exatamente qual vai ser sua 

localização em todos os momentos durante o trimestre seguinte, ele precisa 

dar a melhor informação, baseada em onde ele espera estar nesses 

momentos, e então atualizar essa informação conforme necessário de acordo 

com  o Artigo 4.8.8.5.] 

 

b) Caso o Atleta seja testado durante a faixa horária de 60 minutos, o 

Atleta precisa permanecer com o OCD até que a coleta de Amostra tenha 

sido concluída, mesmo que isso exceda o tempo da faixa horária de 60 

minutos. A falha em agir dessa forma será considerada como aparente 

violação ao Artigo 2.3 do Código (recusa ou falha em submeter-se a coleta 

de Amostra). 

 

c) Se o Atleta não estiver disponível para Teste no início da faixa horária 

de 60 minutos, mas se tornar disponível para o Teste posteriormente no 

decorrer desses 60 minutos, o OCD irá colher a Amostra e não deverá 

processar a tentativa como tentativa fracassada de Teste, mas deverá 

reportar os detalhes do atraso de disponibilidade do Atleta. Qualquer padrão 

de comportamento desse tipo deve ser investigado como possível  violação 

a regra antidopagem por evasão de coleta de Amostra nos termos do Artigo 

2.3 do Código ou do Artigo 2.5 do Código. Isso também pode fazer com que 

o Atleta seja submetido a Teste Direcionado. Se um Atleta não estiver 

disponível para Teste durante sua faixa horária de 60 minutos e no local 



especificados para essa faixa horário nesse dia, ele responderá por Perda de 

Teste mesmo que seja localizado posteriormente nesse dia e uma Amostra 

seja colhida dele com sucesso. 

 

d) Uma vez que o OCD tenha chegado ao local especificado para a faixa 

horária de 60 minutos, se o Atleta não puder ser localizado imediatamente, 

nesse caso o OCD deverá permanecer no local pelo tempo que faltar para 

completar os 60 minutos e durante esse tempo restante, o oficial deverá fazer 

o que for razoável nas circunstâncias para tentar localizar o Atleta. Vide as 

Orientações da AMA para Implementação de Programa de Testes Eficazes 

para obter orientação para determinar o que é razoável em tais 

circunstâncias. 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.8.5(d): Sempre que um Atleta não tenha sido 

localizado apesar dos esforços razoáveis do OCD, e houver apenas 5 

minutos restantes para completar a faixa horária de 60 minutos, o OCD, como 

último recurso, poderá (sem, contudo, ser obrigado a) telefonar ao Atleta 

(supondo-se que o Atleta tenha fornecido seu número de telefone em sua 

Declaração de Localização) para verificar se ele está no local especificado. 

Caso o Atleta atenda a ligação do OCD e esteja disponível no (ou nas 

imediações do) local para Teste imediato (ou seja, no decorrer da faixa 

horária de 60 minutos), o OCD deverá, então, aguardar o Atleta e colher a 

Amostra em regime normal. Todavia, o OCD irá também fazer uma cuidadosa 

anotação sobre as circunstâncias, para que possa ser decidido se qualquer 

investigação posterior deva ser realizada. Principalmente, o OCD deve anotar 

quaisquer fatos que sugiram a possibilidade de prática de fraude ou 

manipulação da urina ou sangue do Atleta durante o tempo que se passou 

entre a ligação telefônica e a coleta da Amostra. Se o Atleta atender a ligação 

do OCD e não estiver no local especificado ou nas imediações, e por isso não 



puder se colocar à disposição para Teste dentro da faixa horária de 60 

minutos, o OCD deverá emitir um Relatório de Tentativa Fracassada. 

 

4.8.8.6 Sempre que uma alteração em circunstâncias implicar que a 

informação numa Declaração de Localização deixou de ser exata ou 

completa conforme exigido pelo Artigo 4.8.8.5, o Atleta deverá providenciar 

uma atualização de forma a que a informação arquivada volte a ser exata e 

completa. O Atleta precisa atualizar sempre a sua Declaração de Localização 

de modo a refletir qualquer mudança em qualquer dia no trimestre em 

questão, principalmente, (a) no horário ou local correspondendo à faixa 

horária de 60 minutos especificada no Artigo 4.8.8.3; e/ou (b) no lugar onde 

ele estiver pernoitando. O Atleta deverá providenciar a atualização tão logo 

seja possível, assim que saiba da mudança de circunstância, e, em qualquer 

caso, antes da faixa horária de 60 minutos especificada em seus dados para 

o dia em questão. A falha em agir assim, pode ser considerada como Falha 

de Entrega de Dados e/ou (conforme as circunstâncias) como evasão de 

coleta de Amostra nos termos do Artigo 2.3 do Código, e/ou Fraude ou 

Tentativa de Fraude junto a Controle de Dopagem nos termos do Artigo 2.5 

do Código. Em todo caso, a Organização Antidopagem deve considerar 

submeter o Atleta a Teste Direcionado. 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.8.6: A Organização Antidopagem, ao colher a 

Declaração de Localização do Atleta, deve prover meios apropriados (p. ex., 

telefone, fax, Internet, e-mail, SMS, sites aprovados de rede social ou 

aplicativos) para facilitar a transmissão de tais atualizações. É 

responsabilidade de cada Organização Antidopagem com Poder de impor 

Testes ao Atleta verificar quaisquer atualizações feitas pelo Atleta antes de 

tentar colher dele uma Amostra com base em sua Declaração de Localização. 

Para evitar dúvidas, no entanto, o Atleta que alterar sua faixa horária de 60 



minutos dum determinado dia antes da faixa horária original de 60 minutos 

permanece tendo que se submeter a Teste na faixa horária original de 60 

minutos, caso seja localizado para o Teste durante essa faixa horária. 

 

 

4.8.9  Disponibilidade para Teste 

 

4.8.9.1 Todo Atleta precisa se submeter a Teste em qualquer tempo e 

lugar mediante solicitação da Organização Antidopagem com Poder de impor 

Teste a ele. Além disso, um Atleta dum Grupo Alvo de Teste precisa 

especificamente estar presente e disponível para Teste em qualquer dia 

durante a faixa horária de 60 minutos especificada para esse dia em sua 

Declaração de Localização, no local que o Atleta tiver especificado para essa 

faixa horária. 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.9.1: Para a eficácia do Teste na detenção e 

detecção de trapaça, ele deve ser o mais imprevisível possível. Portanto, o 

propósito por trás da faixa horária de 60 minutos não é para limitar a 

realização do Teste a esse período, nem criar um período pré-estabelecido 

para os Testes, mas, ao invés: 

 

a) Deixar bem claro quando uma tentativa fracassada para Testar um 

Atleta irá contar como Perda de Teste; 

 

b) Garantir que o Atleta possa ser encontrado, e que uma Amostra possa 

ser colhida, pelo menos uma vez por dia (o que pode prevenir dopagem, ou, 

no mínimo, tornar isso bem mais difícil); 

 



c) Aumentar a confiabilidade do restante dos dados de localização 

fornecidos pelo Atleta, e dessa forma ajudar a Organização Antidopagem a 

localizar o Atleta para Teste fora da faixa horária de 60 minutos. A faixa 

horária de 60 minutos “amarra” o Atleta a determinado local num certo dia. 

Combinada com a informação que o Atleta precisa prestar sobre onde ele 

pernoitará, treinará, competirá e realizará outras atividades regulares durante 

esse dia, a Organização Antidopagem deverá conseguir localizar o Atleta 

para Teste fora da faixa horária de 60 minutos; e 

 

d) Gerar informação de inteligência antidopagem útil, p. ex., se o Atleta 

regularmente especificar faixas horárias com grandes intervalos entre eles, 

e/ou alterar sua faixa horária e/ou local na última hora. Pode-se confiar nessa 

informação de inteligência como base para o Teste Direcionado de tal Atleta.] 

 

 

4.8.10 Grupo(s) de Teste 

 

4.8.10.1 O patamar abaixo do Grupo Alvo de Teste é o grupo de Teste e 

deve incluir Atletas de quem se necessita dados de localização para 

encontrá-los e Testá-los. No mínimo, isso inclui um endereço de pernoite, 

agenda de Competições/Eventos e as atividades regulares de treinamento. 

Atletas de um grupo de Testes não estão sujeitos aos requisitos do Artigo 2.4 

do Código. Uma Federação Internacional ou uma Organização Nacional 

Antidopagem deve considerar os seguintes critérios para incluir Atletas num 

grupo de Testes: 

 

a) Atletas que a Federação Internacional ou Organização Nacional 

Antidopagem planeja submeter a Teste pelo menos uma vez ao ano Fora-de-

Competição (tanto de forma independente ou em coordenação ajustada com 



outras Organizações Antidopagem com Poder de impor Teste a esses 

Atletas); 

 

b) Atletas de esportes que têm suficientes dados de localização para 

encontrá-los para Teste através de Competições/Eventos regulares de 

equipe e de Atividades de Equipe. 

 

4.8.10.2 Sempre que um treinamento de um esporte for organizado e 

realizado coletivamente e não individualmente, envolvendo Atividades de 

Equipe, uma Federação Internacional ou Organização Nacional Antidopagem 

pode decidir ser suficiente incluir Atletas como parte de uma equipe num 

grupo de Teste. No entanto, em períodos em que não houver Atividades de 

Equipe programadas (p. ex., fora de temporada) ou sempre que um Atleta 

não estiver participando de Atividades de Equipe (p. ex., estiver se 

reabilitando de uma lesão), ele poderá ser  solicitado pelas regras ou 

procedimentos da Federação Internacional ou Organização Nacional 

Antidopagem a fornecer dados adicionais individuais de localização para 

possibilitar que o Atleta seja submetido a Testes Sem Aviso Prévio durante 

esses períodos. Se os dados de localização solicitados não forem suficientes 

para realizar o Teste Sem Aviso Prévio durante esses períodos, a entidade 

incluirá os Atletas em seu Grupo Alvo de Teste e os Requisitos de 

Localização do Artigo 2.4 do Código se aplicarão. 

 

4.8.10.3 Para assegurar que dados precisos de localização sejam 

arquivados e mantidos por Atletas de um grupo de Teste, uma Federação 

Internacional ou Organização Nacional Antidopagem deverá, dentro de suas 

regras e procedimentos, incluir isenção apropriada e proporcional das 

Consequências previstas no Artigo 2.4 do Código aos Atletas individuais ou 

às equipes que participem de um grupo de Teste se: 



 

a) a declaração de localização não for arquivada na(s) data(s) indicadas 

nas regras; 

b) a declaração de localização for considerada imprecisa após uma 

tentativa de Teste; ou 

 

c) a informação obtida for inconsistente com a declaração de localização 

prestada. 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.10.3: Tais Consequências podem se somar à 

inclusão de um Atleta num Grupo Alvo de Teste conforme descrito no Artigo 

4.8.6.1 (d)]. 

 

4.8.10.4 Dados de Localização de Atletas de um grupo de Teste também 

devem ser lançados no ADAMS para possibilitar uma melhor coordenação 

entre as Organizações Antidopagem. Uma Federação Internacional ou 

Organização Nacional Antidopagem também pode solicitar que as entregas 

de Declarações de Localização sejam programadas com prazos mais 

regulares, p. ex., semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, de acordo 

com  suas regras ou procedimentos que melhor atendam às necessidades ou 

demandas das Atividades de Equipe no(s) esporte(s) em questão. 

 

4.8.10.5 Os Atletas designados para inclusão num grupo de Teste serão 

notificados com antecedência pela Federação Internacional e pela 

Organização Nacional Antidopagem sobre a sua inclusão no grupo de Teste, 

os requisitos de localização e as Consequências aplicáveis. 

 

 

4.8.11 Outro(s) Grupo(s) 



 

4.8.11.1 As Federações Internacionais e Organizações Nacionais 

Antidopagem podem implementar outro(s) grupo(s) para Atletas que não 

atendem aos critérios do Artigo 4.5.2 e sempre que a redução dos requisitos 

de localização possa ser definida pela Federação Internacional e pela 

Organização Nacional Antidopagem. Os Atletas de tal(is) grupo(s)  não estão 

sujeitos aos Requisitos de Localização do Artigo 2.4 do Código. 

 

4.8.12 Seleção de Atletas para os diversos grupos de localização e a 

coordenação entre as Federações Internacionais e as Organizações 

Nacionais Antidopagem. 

 

4.8.12.1 Fica a critério de cada Federação Internacional e Organização 

Nacional Antidopagem selecionar qual Atleta se enquadra em qual tipo de 

grupo de localização. Todavia, a Federação Internacional e a Organização 

Nacional Antidopagem precisam conseguir demonstrar que fizeram uma 

avaliação apropriada dos riscos relevantes, a necessária priorização de 

acordo com  os Artigos 4.2 a 4.7, e que adotaram critérios apropriados 

baseados nos resultados dessa avaliação. 

 

4.8.12.2 Uma vez que uma Federação Internacional e uma Organização 

Nacional Antidopagem tenham selecionado Atletas para seu Grupo Alvo de 

Teste, deverão compartilhar e manter a lista de Atletas através do ADAMS 

com as relevantes Federação Internacional e Organização Nacional 

Antidopagem. 

 

4.8.12.3 Se um Atleta estiver num grupo de localização de sua Federação 

Internacional e num outro grupo de localização de sua Organização Nacional 



Antidopagem, ele deverá entregar seus dados de localização e submeter-se 

ao grupo de localização que tiver mais requisitos de localização. 

 

4.8.12.4 A Federação Internacional e as Organizações Nacionais 

Antidopagem devem coordenar a seleção do grupo de localização de Atletas, 

e as atividades de Teste para evitar duplicidade e maximizar o uso de 

recursos. Como resultado de tal coordenação e eficiências de recursos, a 

Federação Internacional ou a Organização Nacional Antidopagem deverão 

considerar acrescentar mais Atletas ao seu Grupo Alvo de Teste ou grupo de 

Teste para assegurar que um maior volume de Testes seja conduzido numa 

maior variedade de Atletas “sob risco”; 

 

4.8.12.5 Cada Federação Internacional e cada Organização Nacional 

Antidopagem deverá: 

 

a)  Revisar e atualizar periodicamente conforme necessário seus critérios 

para inclusão de Atletas em seu Grupo Alvo de Teste e grupo(s) de Teste 

para assegurar que eles permanecem aptos para a propósito, isto é, se estão  

captando todos os Atletas adequados. Deve levar em conta o calendário de 

Competições/Eventos para o período em questão e alterar ou aumentar o 

número de Atletas no Grupo Alvo de Teste ou grupo de Teste nas prévias de 

um grande Evento (p. ex., Olimpíadas, Paralimpíadas, Campeonato Mundial 

e outros Eventos multiesportivos) para assegurar que esses Atletas 

participantes fiquem sujeitos a um nível suficiente de Testes Fora-de-

Competição de acordo com  qualquer Avaliação de Risco. 

 

b) Periodicamente (mas não menos do que trimestralmente) revisar  a 

lista de Atletas de seu Grupo Alvo de Teste e grupo(s) de Teste para 

assegurar que cada Atleta listado continue a atender a critérios relevantes. 



Atletas que não mais preencherem os critérios devem ser removidos do 

Grupo Alvo de Teste e/ou do grupo de Teste e o Atletas que atualmente 

atendem aos critérios devem ser adicionados. A Federação Internacional e a 

Organização Nacional Antidopagem devem comunicar tais Atletas sobre a 

alteração de suas condições e preparar uma nova lista de Atleta do grupo 

aplicável disponível, sem demora. 

 

4.8.13 Entidades Organizadoras de Grandes Eventos 

 

4.8.13.1 Para os períodos em que os Atletas se submetem à Autoridade 

de Teste de uma Entidade Organizadora de Grandes Eventos: 

 

a) Se os Atletas estiverem num Grupo Alvo de Teste, a Entidade 

Organizadora de Grandes Eventos pode acessar sua Declaração de 

Localização para o período em questão para submetê-los a Testes Fora-de-

Competição; ou 

 

b) Se os Atletas não estiverem num Grupo Alvo de Teste, a Entidade 

Organizadora de Grandes Eventos pode adotar regras específicas para o 

Evento, incluindo consequências exigindo deles ou de relevante terceiro para 

que forneçam tal informação sobre sua localização no período em questão 

conforme ela julgar necessário e adequado para realizar Testes Fora-de-

Competição. 

 

4.8.14 Responsabilidades de Localização 

 

4.8.14.1 Não obstante qualquer outra disposição do Artigo 4.8: 

 



a) Uma Federação Internacional pode propor, e uma Organização 

Nacional Antidopagem pode aceitar a delegação de algumas ou todas as 

responsabilidades de localização da Federação Internacional nos termos do 

Artigo 4.8 à Organização Nacional Antidopagem ou ao Coordenador de 

Controle de Dopagem sujeito à letra (f) abaixo; 

 

b) Uma Federação Internacional pode delegar algumas ou todas as suas 

responsabilidades de localização nos termos do Artigo 4.8 à Federação 

Nacional do Atleta ou ao Coordenador de Controle de Dopagem sujeito à letra 

(f) abaixo; 

 

c) Uma Organização Nacional Antidopagem pode delegar algumas ou 

todas as suas responsabilidades de localização nos termos do Artigo 4.8 à 

Federação Nacional do Atleta, ao Coordenador de Controle de Dopagem ou 

outra Organização Antidopagem com autoridade sobre o Atleta em questão, 

sujeito à letra (f) abaixo; 

 

d) Onde não existir uma Organização Nacional Antidopagem apropriada, 

o Comitê Olímpico Nacional irá assumir as responsabilidades de localização 

da Organização Nacional Antidopagem mencionada no Artigo 4.8; e 

 

e) Sempre que a AMA determinar que a Federação Internacional ou a 

Organização Nacional Antidopagem (conforme aplicável) não está se 

desincumbindo de algumas ou todas as suas responsabilidades de 

localização nos termos do Artigo 4.8, a AMA poderá delegar algumas ou 

todas essas responsabilidades a qualquer outra Organização Antidopagem 

apropriada. 

 



f) Sempre que a Organização Antidopagem (seja a Federação 

Internacional, Organização Nacional Antidopagem ou outra Organização 

Antidopagem com autoridade sobre o Atleta em questão) que delegue suas 

responsabilidades (todas elas ou parte delas) a uma Federação Nacional ou 

a Coordenador de Controle de Dopagem permanece como a responsável em 

última instância pelos atos e/ou omissões de tal entidade a quem ela tenha 

delegado autoridade. 

 

4.8.14.2 Uma Federação Nacional precisa envidar seus melhores 

esforços para ajudar sua Federação Internacional e/ou Organização Nacional 

Antidopagem (conforme se aplique) na coleta de Declaração de Localização 

dos Atletas que são sujeitos à autoridade dessa Federação Nacional, 

incluindo (sem limitação) preparar uma disposição especial em suas regras 

para essa finalidade. 

 

 

4.8.14.3 Um Atleta pode delegar a tarefa de preparar sua Declaração de 

Localização (e/ou quaisquer atualizações dela) a terceiros, tais como, um 

técnico, um supervisor ou uma Federação Nacional, contanto que esse 

terceiro concorde com tal delegação. A Organização Antidopagem que colete 

a Declaração de Localização do Atleta pode exigir que seja anexada a ela um 

aviso escrito sobre a delegação acordada, assinado tanto pelo Atleta em 

questão como pelo terceiro que aceitou a delegação. 

 

[Comentário ao Artigo  4.8.14.3: Por exemplo, um Atleta que participe de um 

Esporte Coletivo ou outro esporte em que a Competição e/ou o treinamento 

é realizado coletivamente, pode delegar a tarefa de preparar sua Declaração 

de Localização à equipe, para ser realizada por um técnico, supervisor ou 

Federação Nacional. De fato, por conveniência e eficiência, o Atleta desse 



esporte pode delegar o preparo de sua Declaração de Localização à sua 

equipe não só no que se refere a períodos de Atividades de Equipe, mas 

também  no que se refere a períodos em que ele não estiver com a equipe, 

contanto que com a concordância da equipe. Em tais circunstâncias, o Atleta 

necessitará prestar informações à equipe quanto à sua localização individual 

no período em questão, suplementando a informação que ela fornece em 

relação às Atividades de Equipe.] 

 

4.8.14.4 Em todos os casos, no entanto, deve-se incluir no caso de 

Atletas de Esportes Coletivos: 

 

a) Cada Atleta de um Grupo Alvo de Teste permanece  como o 

responsável em última instância pelo preparo de uma Declaração de 

Localização precisa e completa, não importando se o fizer pessoalmente ou 

se delegar a tarefa a terceiros. Não servirá como argumento de defesa contra 

uma alegação de Falha de Entrega de Dados o fato de o Atleta haver 

delegado tal responsabilidade a um terceiro e que esse terceiro deixou de 

cumprir os requisitos aplicáveis; e 

 

b) Tal Atleta sempre permanecerá pessoalmente responsável por 

assegurar que se encontra disponível para Teste no local informado em sua 

Declaração de Localização. Não servirá como argumento de defesa contra 

uma alegação de Perda de Teste o fato de o Atleta haver delegado a 

responsabilidade de entregar seus dados de localização para o período em 

questão a um terceiro e que esse terceiro deixou de entregar a informação 

correta ou deixou de atualizar informações anteriormente entregues, de modo 

a assegurar que os dados de localização na Declaração de Localização para 

o dia em questão tenha sido atual e exata. 

 



[Comentário ao Artigo  4.8.14.4: Por exemplo, se uma tentativa de Testar um 

Atleta durante uma faixa horária de 60 minutos designada dentro de um 

determinado período de Atividade de Equipe for fracassada devido ao fato do 

oficial de equipe haver declarado informação errada em relação à Atividade 

de Equipe, ou ter deixado de atualizar informações anteriormente declaradas 

quando detalhes sobre a Atividade de Equipe haviam alterado, a equipe pode 

responder a sanção de acordo com as regras aplicáveis da Federação 

Internacional por tal falha, mas o Atleta ainda responderá por Falha de 

Localização. Isso se impõe porque se um Atleta culpar sua equipe caso ela 

não esteja disponível para Teste no local declarado por sua equipe, ele 

poderá evitar de ser responsabilizado por sua localização para Teste. 

Obviamente, a equipe tem tanto interesse quanto o Atleta em assegurar a 

exatidão da Declaração de Localização e em evitar quaisquer Falhas de 

Localização por parte do Atleta.] 

 

 

4.9 Coordenação com outras Organizações Antidopagem 
 

4.9.1  As Organizações Antidopagem irão coordenar seus esforços de 

Teste com os esforços de outras Organizações Antidopagem com 

sobreposição de Poderes de impor Testes, para maximizar a eficácia desses 

esforços combinados, para evitar repetição desnecessária de Testes em 

determinados Atletas e para assegurar que Atletas competindo em Eventos 

Internacionais sejam adequadamente testados com antecedência. 

Principalmente, as Organizações Antidopagem devem: 

 

a) Consultar outras relevantes Organizações Antidopagem para 

coordenar as atividades de Teste (incluindo seleção de grupo de localização 

de Atleta e Planos de Distribuição de Testes, que podem incluir Testes Fora-



de-Competição no período inicial de um grande Evento) e para evitar 

duplicidade. Concordância límpida quanto aos papéis e responsabilidades 

em Testes em Evento devem ser acordados com antecedência de acordo 

com  o Artigo 5.3 do Código. Quando tal acordo não for possível, a AMA 

decidirá sobre a questão de acordo com  os princípios estabelecidos no 

Anexo H – Testes em Evento. 

 

b) No prazo de 21 (vinte e um) dias a contar da coleta da Amostra, 

preencher e enviar o formulário Controle de Dopagem através do sistema 

ADAMS para todas as Amostras colhidas. 

 

c) Compartilhar informações sobre requisitos de localização relacionados 

a Atletas quando ocorrer sobreposição de Autoridade de Teste via ADAMS. 

 

d) Compartilhar informações sobre programas de Passaporte Biológico 

de Atleta quando ocorrer sobreposição de Autoridade de Teste via ADAMS. 

 

e) Compartilhar informação de inteligência sobre Atletas quando ocorrer 

sobreposição de Autoridade de Teste via ADAMS. 

 

4.9.2  As Organizações Antidopagem podem contratar outras 

Organizações Antidopagem ou Terceiros Delegados para atuar em sem 

nome como Coordenador de Controle de Dopagem ou como Autoridades de 

Coleta de Amostras. Nos termos do contrato, a Organização Antidopagem 

contratante (que, para esses fins, é a Autoridade de Teste) pode especificar  

como uma Autoridade de Coleta de Amostras deve exercer o poder 

discricionário que lhe foi conferido pelo Padrão Internacional para Testes e 

Investigações quando a  Autoridade de Coleta de Amostras colher Amostras 

em nome da contratante. 



 

[Comentário ao Artigo  4.9.2: Por exemplo, o Padrão Internacional para 

Testes e Investigações dá liberdade de escolha quanto aos critérios a serem 

adotados para validar a identidade do Atleta (Artigo 5.3.4), quanto às 

circunstâncias sob as quais o relato atrasado à Unidade de Controle de 

Dopagem pode ser permitido (Artigo 5.4.4), quanto a quem pode estar 

presente durante a Sessão de Coleta de Amostra (Artigo 6.3.3), quanto aos 

critérios a serem adotados para assegurar que cada Amostra colhida seja 

armazenada de forma a proteger sua integridade, identidade e segurança 

antes de ser transportada da Unidade de Controle de Dopagem (Artigo 8.3.1), 

e quanto às orientações a serem seguidas pelo OCD para determinar a 

existência de circunstâncias excepcionais que signifiquem que a Sessão de 

Coleta de Amostra deva ser abandonada sem colher a Amostra com uma 

Gravidade Específica Adequada para Análise (Artigo F.4.5) e compartilhar as 

informações/inteligência obtidas (Artigo 11).] 

 

 

4.9.3  As Organizações Antidopagem devem consultar-se e coordenar-

se com cada uma das demais, com a AMA, e com as autoridades policiais e 

outras autoridades relevantes, para obtenção, desenvolvimento e 

compartilhamento de informação e de informação de inteligência que possa 

ser útil ao informar planejamento de distribuição de Testes, de acordo com  o 

Artigo 11. 

 

5.0  Notificação de Atletas 
 

5.1  Objetivo 
 



  O objetivo consiste em assegurar que um Atleta que tenha sido 

selecionado para Teste seja adequadamente notificado sem aviso prévio 

sobre a coleta de Amostra conforme descrito nos Artigos 5.3.1 e 5.4.1, que 

os direitos do Atleta estão mantidos, que não há chance de manipulação da 

Amostra a ser fornecida, e que a notificação é documentada. 

 

5.2  Disposições Gerais 
 

  O processo de notificação de Atletas começa quando a 

Autoridade de Coleta de Amostras inicia a notificação do Atleta selecionado 

e termina quando o Atleta chega na Unidade de Controle de Dopagem ou 

quando tenha ocorrido eventual Falha de Cumprimento por parte do Atleta. 

As principais atividades são: 

 

a)  Nomeação de OCDs, Escoltas e outros Agentes de Coleta de 

Amostra em número suficiente para assegurar a realização de Teste Sem 

Aviso Prévio e observação contínua dos Atletas notificados sobre terem sido 

selecionados para fornecer Amostra; 

 

b)  Localização do Atleta e confirmação de sua identidade; 

 

c)  Informar o Atleta que ele foi selecionado para fornecer Amostra 

e sobre seus direitos e responsabilidades; 

 

d)   Escoltar o Atleta continuamente desde o momento da 

notificação até a chegada à Unidade de Controle de Dopagem designada; e 

 

e)  Documentar a notificação, ou a tentativa de notificação. 

 



 

5.3  Requisitos anteriores à notificação de Atletas 
 

5.3.1  Salvo em circunstâncias excepcionais e justificáveis, o Teste 

Sem Aviso Prévio será o método para coleta de Amostra. O Atleta será 

sempre a primeira Pessoa a ser notificada sobre ter sido selecionado para 

coleta de Amostra, exceto quando um contato anterior com um terceiro seja 

necessário conforme especificado no Artigo 5.3.7. Para assegurar que o 

Teste seja realizado Sem Aviso Prévio, a Autoridade de Teste  (e a 

Autoridade de Coleta de Amostras, se outra) deverá assegurar que as 

decisões sobre seleção de Atleta sejam reveladas antes do Teste somente 

àqueles que estritamente necessitem saber para que tal Teste possa ser 

realizado. Qualquer comunicação a terceiros será feita de forma segura e 

confidencial de modo a evitar risco de que o Atleta vá receber com 

antecedência qualquer aviso sobre sua seleção para a coleta de Amostra. 

Para Testes Em-Competição, tal notificação deverá ocorrer no fim da 

Competição em que o Atleta esteja competindo. 

 

[Comentário ao Artigo  5.3.1: Todo esforço deve ser feito para assegurar que 

os funcionários do Local do Evento ou do local de treinamento não saibam 

que o Teste pode ser realizado com antecedência. Não se justifica que uma 

Federação Nacional ou outro órgão insista para ser comunicada com 

antecedência sobre Testes de Atletas sob a sua autoridade de modo a poder 

ter um representante presente em tal Teste.] 

 

5.3.2  A Autoridade de Coleta de Amostras nomeará e autorizará 

Agentes de Coleta de Amostra para conduzir ou auxiliar em Sessões de 

Coleta de Amostras, que foram treinados para as responsabilidades com que 



foram incumbidos, não têm conflito de interesse no resultado da coleta de 

Amostra, e não são menores de idade. 

 

5.3.3  Os Agentes de Coleta de Amostra terão documentação oficial, 

fornecida pela Autoridade de Coleta de Amostras, comprovando sua 

autoridade para colher a Amostra do Atleta, como, por exemplo, carta de 

autorização emitida pela Autoridade de Teste. Os OCDs também deverão 

portar identificação complementar que inclua seu nome e fotografia (ou seja, 

crachá de identificação emitido pela Autoridade de Coleta de Amostras, 

carteira de habilitação, cartão de assistência médica, passaporte ou 

identificação válida similar) e a data de validade do documento de identidade. 

 

5.3.4  A Autoridade de Teste ou, de outra forma, a Autoridade de Coleta 

de Amostras deverá estabelecer critérios para validar a identidade de um 

Atleta selecionado para fornecer uma Amostra. Isso assegura que o Atleta 

selecionado é o Atleta que foi notificado. Caso o Atleta não seja rapidamente 

identificado, terceiros podem ser solicitados a identificá-lo e os detalhes 

dessa identificação serão documentados. 

 

5.3.5  A Autoridade de Coleta de Amostras, o OCD ou o Escolta, 

conforme o caso, deverão estabelecer a localização do Atleta selecionado e 

planejarão a abordagem e o momento da notificação, levando em 

consideração as circunstâncias específicas do esporte / Competição / sessão 

de treinamento / etc. e a situação em questão. 

 

5.3.6  A Autoridade de Coleta de Amostras, o OCD ou o Escolta irão 

documentar a(s) tentativa(s) e o(s) resultado(s) da notificação do Atleta. 

 



5.3.7  A Autoridade de Coleta de Amostras, o OCD ou o Escolta, 

conforme o caso, deverão considerar se há necessidade de notificar terceiros 

antes da notificação ao Atleta, nas seguintes situações; 

 

a)  Quando for necessário devido a deficiência do Atleta (conforme 

disposto no Anexo A – Modificações para Atletas com Deficiência); 

 

b)  Quando o Atleta for Menor de Idade (conforme disposto no 

Anexo B – Modificações para Atletas Menores de Idade); 

 

c)  Quando for necessário que um intérprete se mantenha 

disponível para a notificação; 

 

d)  Quando for necessário para auxiliar os Agentes de Coleta de 

Amostra a identificar o(s) Atleta(s) a serem testados e para notificar tais 

Atleta(s) sobre serem solicitados a fornecer uma Amostra. 

 

[Comentário ao Artigo  5.3.7: É permitido notificar um terceiro de que o Teste 

em Menores ou em Atletas com Deficiência será realizado. Todavia, não se 

exige notificar nenhum terceiro (p. ex., um médico de equipe) da  missão do 

Controle de Dopagem quando tal assistência não for necessária. Caso seja 

necessário comunicar um terceiro antes da notificação, o terceiro deverá ser 

acompanhado pelo OCD ou Escolta para notificar o Atleta.] 

 

 

5.4  Requisitos para notificação de Atletas 
 

5.4.1  Quando o contato inicial for feito, a Autoridade de Coleta de 

Amostras, o OCD ou o Escolta, conforme se aplique, deverá assegurar que 



o Atleta e/ou terceiro (se necessário de acordo com  o Artigo 5.3.7) seja 

informado: 

 

a)  Que o Atleta é obrigado a se submeter a uma coleta de Amostra; 

 

b)  Sobre a autoridade sob a qual a coleta de Amostra irá ser 

conduzida; 

 

c)  Sobre o tipo de coleta de Amostra e quaisquer condições que 

necessitem ser satisfeitas antes da coleta de Amostra; 

 

d)  Sobre os direitos do Atleta, incluindo o direito a: 

 

(i)  Ter um representante e, se possível, um intérprete que o 

acompanhe, de acordo com  o Artigo 6.3.3 (a); 

 

(ii)  Solicitar informação adicional sobre o processo de coleta da 

Amostra; 

 

(iii)  Solicitar extensão de prazo para dar declaração à Unidade de 

Controle de Dopagem com justificativas válidas de acordo com  o Artigo 5.4.4; 

e 

 

(iv)  Solicitar modificações conforme previsto no Anexo A – 

Modificações para Atletas com Deficiências. 

 

 

e)  Sobre as responsabilidades do Atleta, incluindo a exigência de: 

 



(i)   Permanecer sempre sob contínua observação do OCD / Escolta 

desde o momento em que o contato inicial é feito pelo OCD / Escolta até o 

término do procedimento de coleta da Amostra; 

 

(ii)  Providenciar identificação de acordo com  o Artigo 5.3.4; 

 

(iii)  Cumprir com os procedimentos de coleta de Amostra (sendo que 

o Atleta deverá ser comunicado sobre as possíveis Consequências de uma 

Falha de Cumprimento); e 

 

(iv)  Comparecer imediatamente para a coleta de Amostra, a não ser 

que haja justificativa válida para atraso, conforme determinado de acordo com  

o Artigo 5.4.4. 

 

f)  Sobre a localização da Unidade de Controle de Dopagem; 

 

g)  Que caso o Atleta resolva consumir comida ou líquidos antes de 

fornecer uma Amostra, fará isso por sua própria conta e risco; 

 

h)  Não se hidratar excessivamente, uma vez que isso pode atrasar 

a produção de uma Amostra adequada; e 

 

i)  Que a Amostra de urina fornecida pelo Atleta aos Agentes de 

Coleta de Amostra deverá se a primeira urina extraída pelo Atleta após a 

notificação, ou seja, ele não deverá urinar sob o chuveiro nem urinar de outra 

forma antes de fornecer uma Amostra aos Agentes de Coleta de Amostra. 

 

 

5.4.2  Quando o contato for feito, o OCD / Escolta deverá: 



 

a)  Desde o momento de tal contato até que o Atleta parta da 

Unidade de Controle de Dopagem ao término de sua Sessão de Coleta de 

Amostra, manter o Atleta sempre sob observação; 

 

b)  Identificar-se ao Atleta utilizando a documentação mencionada 

no Artigo 5.3.3; e 

 

c)  Confirmar a identidade do Atleta conforme os critérios 

estabelecidos no Artigo 5.3.4. Qualquer outro método para confirmar a 

identidade do Atleta, ou a falha em confirmar sua identidade, será 

documentada e relatada à Autoridade de Teste. Nos casos em que a 

identidade do Atleta não puder ser confirmada conforme os critérios 

estabelecidos no Artigo 5.3.4, a Autoridade de Teste decidirá se é apropriado 

acompanhar de acordo com  o Anexo A – Revisão de uma Possível Falha de 

Cumprimento, do Padrão Internacional para Gestão de Resultados. 

 

5.4.3  O OCD / Escolta providenciará para que o Atleta assine um 

formulário apropriado para reconhecer e aceitar a notificação. Caso o Atleta 

se recuse a assinar confirmando ter sido notificado ou se evada de ser 

notificado, o OCD / Escolta deverá, se possível, informar o Atleta sobre as 

Consequências de uma Falha de Cumprimento, e o Escolta (se não o OCD) 

deverá relatar imediatamente todos os fatos relevantes ao OCD. Quando 

possível, o OCD continuará a colher a Amostra. O OCD irá documentar os 

fatos num relatório detalhado e reportar as circunstâncias à Autoridade de 

Teste. A Autoridade de Teste irá seguir os passos previstos no Anexo A – 

Revisão de uma Possível Falha de Cumprimento, do Padrão Internacional 

para Gestão de Resultados. 

 



 

5.4.4  O OCD / Escolta pode, a seu critério, considerar qualquer 

solicitação razoável de terceiro ou solicitação de Atleta de permissão para 

atrasar sua apresentação à Unidade de Controle de Dopagem após acusar 

recebimento e aceitar a notificação, e/ou para ausentar-se temporariamente 

da Unidade de Controle de Dopagem após sua chegada. O OCD / Escolta 

pode conceder tal permissão se o Atleta puder permanecer sendo escoltado 

e mantido sob contínua observação durante a demora. Apresentar-se 

atrasado ou ausentar-se temporariamente da Unidade de Controle de 

Dopagem pode ser permitido para as seguintes atividades: 

 

a)  Para Testes Em-Competição: 

 

(i)  Participação numa cerimônia de apresentação; 

 

(ii)  Atender a compromissos de mídia. 

 

(iii)  Competir em outras Competições; 

 

(iv)  Realizar desaquecimento; 

 

(v)  Obter tratamento médico necessário; 

 

(vi)  Localizar um representante e/ou intérprete; 

 

(vii)  Obter identificação com foto; ou 

 

(viii)  Qualquer outra circunstância razoável, conforme determinado 

pelo OCD, levando em conta quaisquer instruções da Autoridade de Teste. 



 

 

b)  Para Testes Fora-de-Competição: 

 

(i)  Localizar um representante; 

 

(ii)  Terminar uma sessão de treinamento; 

 

(iii)  Receber tratamento médico necessário; 

 

(iv)  Obter identificação com foto; ou    

 

(v)  Qualquer outra circunstância razoável, conforme determinado 

pelo OCD, levando em conta quaisquer instruções da Autoridade de Teste. 

 

 

5.4.5  Um OCD / Escolta deverá rejeitar um pedido de atraso de um 

Atleta se não for possível que o Atleta seja continuamente observado durante 

tal atraso. 

 

5.4.6  O OCD / Escolta ou outro Agente de Coleta de Amostra 

autorizado deverá documentar quaisquer motivos de atraso do Atleta para 

apresentar-se à Unidade de Controle de Dopagem e/ou motivos para 

ausentar-se da Unidade de Controle de Dopagem que possam exigir 

posterior investigação pela Autoridade de Teste. 

 

5.4.7  Caso o Atleta se atrase para se apresentar na Unidade de 

Controle de Dopagem por motivos outros que não de acordo com  o Artigo 

5.4.4 e/ou qualquer falha do Atleta em permanecer sob constante 



observação, mas chegue antes da partida do OCD, o OCD reportará uma 

possível Falha de Cumprimento. Se possível, o OCD procederá com a coleta 

da Amostra. A Autoridade de Teste deverá investigar uma possível Falha de 

Cumprimento de acordo com  o Anexo A – Revisão de Possível Falha de 

Cumprimento, do Padrão Internacional para Gestão de Resultados. 

 

5.4.8  Se os Agentes de Coleta de Amostra observarem qualquer outra 

questão com potencial para comprometer a coleta da Amostra, as 

circunstâncias deverão ser reportadas e documentadas pelo OCD. Se julgado 

apropriado pelo OCD, o OCD irá considerar se é adequado colher uma 

Amostra adicional do Atleta. A Autoridade de Teste deverá investigar uma 

possível Falha de Cumprimento de acordo com  o Anexo A – Revisão de 

Possível Falha de Cumprimento, do Padrão Internacional para Gestão de 

Resultados. 

 

 

 

6.0  Preparação para a Sessão de Coleta de Amostra 
 

6.1  Objetivo 
 

  Preparação para a Sessão de Coleta de Amostra de maneira a 

assegurar que a sessão possa ser realizada eficiente e eficazmente, inclusive 

com recursos suficientes, p. ex., recursos humanos e equipamentos. 

 

6.2  Disposições Gerais 
 

  A preparação para a Sessão de Coleta de Amostra começa com 

o estabelecimento de um sistema para obter informações relevantes para 

condução eficaz da sessão e termina quando se confirma que o Equipamento 



para Coleta de Amostra está em conformidade com os critérios especificados. 

As principais atividades são: 

 

a)  Estabelecer um sistema para colher detalhes relacionados à 

Sessão de Coleta de Amostra; 

 

b)  Estabelecer critérios sobre quem pode estar presente durante a 

Sessão de Coleta de Amostra. 

 

c)  Assegurar que a Unidade de Controle de Dopagem atenda aos 

critérios mínimos previstos no Artigo 6.3.4. 

 

d)  Assegurar que o Equipamento  para Coleta de Amostra atenda 

aos critérios mínimos previstos no Artigo 6.3.4. 

 

 

6.3  Requisitos para a preparação da Sessão de Coleta de 
Amostra 
 

6.3.1  A Autoridade de Teste, o Coordenador de Controle de Dopagem 

ou a Autoridade de Coleta de Amostras irá estabelecer um sistema para obter 

todas as informações necessárias para assegurar que a Sessão de Coleta de 

Amostra possa ser conduzida eficazmente, incluindo identificar requisitos 

especiais para atender às necessidades de Atletas com Deficiência 

(conforme previsto no Anexo A – Modificações para Atletas com Deficiência) 

bem como as necessidades de Atletas Menores de Idade (conforme previsto 

no Anexo B – Modificações para Atletas Menores de Idade). 

 



6.3.2  O OCD utilizará uma Unidade de Controle de Dopagem que, no 

mínimo, assegure a privacidade do Atleta e, sempre que possível, seja 

utilizada exclusivamente como uma Unidade de Controle de Dopagem pelo 

tempo de duração da Sessão de Coleta de Amostra. O OCD irá registrar 

quaisquer significantes desvios desses critérios. Caso o OCD determine que 

a Unidade de Controle de Dopagem é inadequada, deverá ser buscado um 

local alternativo que preencha os critérios mínimos acima. 

 

6.3.3  A Autoridade de Teste ou a Autoridade de Coleta de Amostras 

deverá estabelecer critérios sobre quem pode obter autorização para estar 

presente durante a Sessão de Coleta de Amostra, além dos Agentes de 

Coleta de Amostras. No mínimo, os critérios devem incluir: 

 

a)  O direito do Atleta de ser acompanhado por um representante 

e/ou intérprete durante a Sessão de Coleta de Amostra, exceto quando o 

Atleta estiver produzindo Amostra de urina; 

 

b)  O direito de um Atleta com Deficiência ser acompanhado por um 

representante conforme previsto no Anexo A – Modificações para Atletas com 

Deficiência; 

 

c)  O direito de um Atleta Menor de Idade (conforme previsto no 

Anexo B – Modificações para Atletas Menores de Idade), e o direito do OCD 

/ Escolta enquanto testemunhas de ter um representante observando o 

testemunho do OCD / Escolta quando o Atleta Menor estiver produzindo 

Amostra de urina, mas sem o representante observar diretamente a produção 

da Amostra a não ser que solicitado a fazê-lo pelo Atleta Menor; 

 



d)  Um observador nomeado pela AMA de acordo com o Programa 

Observador Independente da AMA ou auditor da AMA (sempre que for 

aplicável); e/ou 

 

e)  Pessoa autorizada envolvida com o treinamento de Agentes de 

Coleta de Amostras ou na auditoria da Autoridade de Coleta de Amostras. 

 

[Comentário ao Artigo  6.3.3 (d) e (e): O observador/auditor AMA e/ou Pessoa 

autorizada não deverão observar diretamente a produção de Amostra de 

urina] 

 

6.3.4  A Autoridade de Coleta de Amostras deverá utilizar somente 

sistemas de Equipamentos de Coleta de Amostras para Amostras de urina e 

sangue que, no mínimo: 

 

a)  Disponham de um sistema unificado de numeração, incorporado 

em todos os frascos, contêineres, tubos A e B ou outros itens utilizados para 

selar a Amostra e que disponham de código de barra ou código de dados 

similar que atenda aos requerimentos do ADAMS sobre o Equipamento para 

Coleta de Amostra aplicável; 

 

b)  Disponham de um sistema de selagem à Prova de Fraude; 

 

c)  Assegurem que a identidade do Atleta não esteja aparente em 

seu respectivo equipamento; 

 

d)  Assegurem que todos os equipamentos estão limpos e selados 

antes de serem usados pelo Atleta; 

 



e)  Sejam construídos com material e sistema de selagem que 

possam suportar as condições de manuseio e de ambiente sob as quais o 

equipamento será utilizado ou submetido, incluindo, sem limitação, 

transporte, análise em Laboratório e armazenamento sob gelo a longo prazo 

até o prazo de prescrição; 

 

f)  Sejam construídos com material e sistema de selagem que irão: 

 

(i)  Manter a integridade (propriedades químicas e físicas) da 

Amostra para o Teste Analítico; 

 

(ii)  Possa suportar temperaturas de -80º C para urina e sangue. 

Testes realizados para determinar a integridade em condições geladas 

devem usar a matriz que será armazenada nos frascos, contêineres ou tubos 

de Amostra, ou seja, sangue ou urina; 

 

(iii)  Sejam construídos com material e sistema de selagem que 

possam suportar um mínimo de 3 (três) ciclos de congelamento / 

descongelamento; 

 

 

g)  Os frascos, contêineres e tubos A e B deverão ser transparentes 

de modo a que a Amostra fique visível; 

 

h)  Disponham de um sistema de selagem que permita a verificação 

pelo Atleta e pelo Oficial de Controle de Dopagem de que a Amostra está 

corretamente selada nos frascos ou contêineres A e B; 

 



i)   Disponham de característica(s) de identificação de segurança 

embutida que permita a verificação da autenticidade do equipamento; 

 

j)  Estejam em conformidade com os padrões publicados pela 

Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para o transporte de 

espécimes humanos isentos que incluam Amostras de urina e/ou sangue, 

para prevenir vazamento durante o transporte por avião; 

 

k)  Tenham sido fabricados pelo internacionalmente reconhecido 

processo certificado ISO 9001 que inclui sistemas de gestão de controle de 

qualidade; 

 

l)  Possam ser liberados após abertura inicial por um Laboratório 

utilizando um novo singular sistema de selagem à Prova de Fraude com um 

sistema unificado de numeração para manter a integridade da Amostra e a 

Cadeia de Custódia de acordo com  os requisitos do Padrão Internacional 

para Laboratórios para armazenamento a longo prazo da Amostra e análise 

posterior; 

 

m)  Tenham se submetido a teste conduzido por instituição de 

Testes independente do fabricante e que seja acreditada com ISO 17025, 

para validação, no mínimo, de que o equipamento atende aos critérios 

estabelecidos nas subseções b), f), g), h), i), j) e l) acima; 

 

n)  Qualquer modificação no material ou ao sistema de selagem do 

equipamento irá exigir reteste para assegurar que ele continua a atender aos 

requisitos enunciados de acordo com o item (m) acima; 

 

 



Para coleta de Amostra de urina 

 

o)  Tenham capacidade para conter no mínimo 85 ml de volume de 

urina em cada frasco ou contêiner A e B; 

 

p)  Tenham uma marca visual nos frascos ou contêineres A e B e 

no coletor, indicando: 

 

(i)  o volume mínimo de urina necessário em cada frasco ou 

contêiner A e B, conforme previsto no Anexo C – Coleta de Urina; 

 

(ii)  os níveis de volume máximo que permitam expansão quando 

submetido a congelamento sem comprometer o frasco, contêiner ou o 

sistema de selagem; e 

 

(iii) o nível de Volume Adequado de Urina para Análise no coletor. 

. 

q)  Incluam um sistema de selagem à Prova de Fraude para 

Amostra parcial com um sistema unificado de numeração para 

temporariamente selar uma Amostra com volume insuficiente de acordo com  

o Anexo E – Amostras de Urina – Volume Insuficiente; 

 

 

Para coleta de Amostra de sangue: 

 

r)  Tenham capacidade para colher, armazenar e transportar 

sangue em tubos e contêineres separados A e B; 

 



s)  Para a análise de Substâncias Proibidas ou Métodos Proibidos 

em todo o sangue ou plasma e/ou para perfilar parâmetros sanguíneos, os 

tubos A e B precisam ter capacidade para conter no mínimo 3 ml de sangue 

e conter EDTA como anticoagulante; 

 

t)  Para a análise de Substâncias Proibidas ou Métodos Proibidos 

em soro, os tubos A e B precisam ter capacidade para conter no mínimo 5 ml 

de sangue e conter polímero gel separador inerte para obtenção de soro e 

fator de ativação da coagulação; e 

 

[Comentário ao Artigo  6.3.4 (s) e (t): Caso tubos específicos tenham sido 

indicados no Padrão Internacional, em Documento Técnico ou Instruções da 

AMA aplicáveis, o uso de tubos alternativos que atendam a critérios similares 

deverá ser validado com o envolvimento do(s) relevante(s) Laboratório(s) e 

aprovado pela AMA antes da utilização para coleta de Amostra.] 

 

u)  Para o transporte de Amostras de sangue, assegurar que os 

dispositivos de armazenamento e transporte, bem como o registrador de 

temperatura atendam aos requisitos listados no Anexo I – Coleta, 

Armazenamento e Transporte de Amostras de Sangue de Passaporte 

Biológico de Atleta. 

 

[Comentário ao Artigo  6.3.4: É altamente recomendável que, antes do 

equipamento ser disponibilizado comercialmente às partes interessadas, ele 

seja distribuído à comunidade antidopagem, que pode incluir Atletas, 

Autoridades de Teste, Autoridades de Coleta de Amostras, Agentes de Coleta 

de Amostras, e Laboratórios para obter feedback e assegurar que o 

equipamento é adequado à sua finalidade.] 

 



 

7.0  Condução da Sessão de Coleta de Amostra 
 

7.1  Objetivo 
 

  Conduzir a Sessão de Coleta de Amostra de maneira a 

assegurar a integridade, segurança e identidade da Amostra e respeitar a 

privacidade e dignidade do Atleta. 

 

7.2  Disposições Gerais 
 

  A Sessão de Coleta de Amostra começa com a definição da 

responsabilidade geral para conduzir a Sessão de Coleta de Amostra e 

termina uma vez que a Amostra tenha sido colhida, colocada em segurança 

e a documentação da coleta da Amostra esteja pronta. As principais atividade 

são: 

 

a)  Preparar a coleta da Amostra; 

 

b)  Colher a Amostra e colocá-la em segurança; e 

 

c)  Documentar a coleta da Amostra; 

 

 

7.3  Requisitos prévios à coleta de Amostra 
 

7.3.1  A Autoridade de Coleta de Amostras será responsável pela 

condução geral da Sessão de Coleta da Amostra, com responsabilidades 

específicas delegadas ao OCD. 

 



7.3.2  O OCD deverá assegurar que o Atleta tenha sido informado de 

seus direitos e responsabilidades conforme especificado no Artigo 5.4.1. 

 

7.3.3  O OCD / Escolta deverá aconselhar o Atleta a não se hidratar em 

demasia, tendo em mente a exigência de fornecer uma Amostra com 

Gravidade Específica Adequada para Análise. 

 

7.3.4  A Organização Antidopagem irá estabelecer critérios referentes 

a quais itens podem ser proibidos no interior de uma Unidade de Controle de 

Dopagem. Esses critérios devem, no mínimo, proibir o fornecimento de álcool 

ou o seu consumo dentro da Unidade de Controle de Dopagem. 

 

7.3.5  O Atleta somente poderá sair da Unidade de Controle de 

Dopagem sob a contínua observação de um OCD ou Escolta e com a 

aprovação do OCD. O OCD irá considerar qualquer pedido razoável do Atleta 

para sair da Unidade de Controle de Dopagem, conforme especificado nos 

Artigos 5.4.4, 5.4.5 e 5.4.6, até que o Atleta consiga fornecer uma Amostra. 

 

7.3.6  Se o OCD aprovar a saída do Atleta da Unidade de Controle de 

Dopagem, o OCD deverá estabelecer com o Atleta as seguintes condições 

para a saída: 

 

a)  O motivo do Atleta para sair da Unidade de Controle de 

Dopagem; o horário de retorno (ou retorno após a conclusão de uma atividade 

acordada); 

 

b)  Que o Atleta precisa permanecer sob contínua observação por 

todo o período; 

 



c)  Que o Atleta não deverá urinar até que chegue de volta à 

Unidade de Controle de Dopagem; e 

 

d)  O OCD irá registrar o horário de partida e de chegada do Atleta. 

 

 

7.4  Requisitos para coleta de Amostra 
 

7.4.1  O OCD deverá colher a Amostra do Atleta de acordo com  o(s) 

seguinte(s) protocolo(s) para o tipo específico de coleta de Amostra: 

 

a)  Anexo C: Coleta de Amostras de Urina; 

 

b)  Anexo D: Coleta de Amostras de Sangue; 

 

c)  Anexo I: Coleta, Armazenamento e Transporte de Amostras de 

Sangue para Passaporte Biológico de Atleta. 

 

7.4.2  Qualquer comportamento do Atleta e/ou Pessoas relacionadas 

ao Atleta ou quaisquer anomalias com potencial para comprometer a coleta 

de Amostra será registrada em detalhes pelo OCD. Se apropriado, a 

Autoridade de Teste instituirá o previsto no Anexo A – Revisão de uma 

Possível Falha de Cumprimento, do Padrão Internacional para Gestão de 

Resultados. 

 

 

7.4.3  Caso haja dúvidas quanto à origem ou autenticidade da Amostra, 

o Atleta será solicitado a fornecer uma Amostra adicional. Se o Atleta se 

recusar a fornecer essa Amostra adicional, o OCD registrará em detalhes as 



circunstâncias em torno da recusa, e a Autoridade de Teste aplicará o 

previsto no Anexo A – Revisão de uma Possível Falha de Cumprimento de 

acordo com  o Padrão Internacional para Gestão de Resultados. 

 

 

7.4.4  O OCD dará oportunidade ao Atleta de formalizar quaisquer 

questões que ele possa ter sobre como a Sessão de Coleta de Amostra foi 

conduzida. 

 

7.4.5  No mínimo, as seguintes informações deverão ser registradas 

com relação à Sessão de Coleta de Amostra: 

 

a)  Data e horário da notificação, nome e assinatura do OCD / 

Escolta que tiver emitido a notificação; 

 

b)  Horário de chegada do Atleta à Unidade de Controle de 

Dopagem e quaisquer saídas temporárias e retornos; 

 

c)  Data e horário da selagem de cada Amostra colhida e data e 

horário da conclusão do processo inteiro de coleta de Amostra (isto é, o 

horário em que o Atleta assina a declaração no rodapé do formulário de 

Controle de Dopagem); 

 

d)  Nome do Atleta; 

 

e)  Data de nascimento do Atleta; 

 

f)  Sexo do Atleta; 

 



g)  Tipo de documento através do qual a identidade do Atleta é 

validada (p. ex., passaporte, carteira de habilitação de motorista ou 

acreditação de Atleta), incluindo de terceiros (que deverá ser identificado 

como tal); 

 

h)  Endereço residencial, endereço de e-mail e número de telefone 

do Atleta; 

 

i)  Esporte e prova esportiva do Atleta (de acordo com o DTAEE); 

 

j)  Nome do técnico e do médico do Atleta (se houver); 

 

k)  Número de código da Amostra e de referência do fabricante do 

equipamento; 

 

l)  Tipo da Amostra (urina, sangue, etc.); 

 

m)  Tipo de Teste (Em-Competição ou Fora-de-Competição); 

 

n)  Nome e assinatura do OCD / Escolta testemunhante; 

 

o)  Nome e assinatura do OCS (se aplicável); 

 

p)  Informação parcial de Amostra, de acordo com  o Artigo E.4.4; 

 

q)  Informações de Laboratório necessárias sobre a Amostra (isto é, 

para uma Amostra de urina, o seu volume e a medição da gravidade 

específica); 

 



r)  Medicamentos e suplementos ingeridos no período de 7 (sete) 

dias anteriores e (caso a Amostra colhida seja de sangue) as transfusões de 

sangue realizadas no período de 3 (três) meses anteriores, conforme 

declarado pelo Atleta; 

 

s)  Para Amostra de sangue destinada a Passaporte Biológico de 

Atleta, o OCD / OCS devem registrar as informações conforme descrito no 

Anexo I – Coleta, Armazenamento e Transporte de Amostras de Sangue  para 

Passaporte Biológico de Atleta; 

 

t)  Quaisquer irregularidades em procedimentos, por exemplo, se 

tiver havido aviso prévio; 

 

u)  Comentários ou preocupações do Atleta relacionadas à 

condução da Sessão de Coleta de Amostra, conforme declarado pelo Atleta; 

 

v)  Ciência do Atleta sobre o processamento dos dados de coleta de 

Amostra e uma descrição de tal processamento de acordo com  o Padrão 

Internacional para a Proteção da Privacidade e de Dados Pessoais; 

 

w)  Consentimento ou outra manifestação do Atleta para utilização 

da(s) Amostra(s) para fins de pesquisa; 

 

x)  Nome e assinatura do representante do Atleta (se houver), de 

acordo com  o Artigo 7.4.6; 

 

y)  Nome assinatura do Atleta; 

 

z)  Nome e assinatura do OCD; 



 

aa)  Nome da Autoridade de Teste; 

 

bb)  Nome da Autoridade de Coleta de Amostras; 

 

cc)  Nome da Autoridade de Gestão de Resultados; e 

 

dd)  Nome do Coordenador de Controle de Dopagem (se aplicável). 

 

[Comentário ao Artigo  7.4.5: Não há necessidade de consolidar num único 

formulário de Controle de Dopagem todas as informações mencionadas 

acima; ao invés, elas podem ser colhidas durante a Sessão de Coleta de 

Amostra e/ou colhidas de outra documentação oficial, tal como um formulário 

de notificação separado e/ou relatório suplementar. 

 

7.4.6  Ao término da Sessão de Coleta de Amostra o Atleta e o OCD 

devem assinar documentação apropriada expressando sua satisfação de que 

ela reflete precisamente os detalhes da Sessão de Coleta de Amostra do 

Atleta, incluindo quaisquer preocupações manifestadas pelo Atleta. O 

representante do Atleta, caso esteja presente e testemunhe os 

procedimentos, deve assinar a documentação. 

 

7.4.7  O Atleta deverá receber uma cópia da documentação sobre a 

Sessão de Coleta de Amostra que tenha sido assinada pelo Atleta, 

eletronicamente ou não. 

 

 

8.0  Administração de Segurança / Pós-Teste 
 



8.1  Objetivo 
 

  Assegurar que todas as Amostras colhidas na Unidade de 

Controle de Dopagem e a documentação da coleta de Amostra sejam 

armazenadas com segurança antes do transporte saindo da Unidade de 

Controle de Dopagem. 

 

8.2  Disposições Gerais 
 

  A administração Pós-Teste se inicia quando o Atleta deixa a 

Unidade de Controle de Dopagem após fornecer sua(s) Amostra(s) e termina 

com a preparação de todas as Amostras colhidas e da documentação de 

coleta da Amostra para transporte. 

 

8.3  Requisitos para a administração de segurança / pós-teste 
 

8.3.1  A Autoridade de Coleta de Amostra deverá definir critérios 

assegurando que cada Amostra colhida seja armazenada de maneira a 

proteger sua integridade, identidade e segurança antes de transportá-la da 

Unidade de Controle de Dopagem. No mínimo, esses critérios devem incluir 

detalhamento e documentação do local onde as Amostras estão 

armazenadas e quem tem a custódia das Amostras e/ou tem permissão de 

acesso às Amostras. O OCD deverá assegurar que qualquer Amostra esteja 

armazenada de acordo com  esses critérios. 

 

8.3.2  A Autoridade de Coleta de Amostras deverá desenvolver um 

sistema para registrar a Cadeia de Custódia das Amostras e a documentação 

de coleta para assegurar que a documentação de cada Amostra seja 

concluída e manuseada com segurança. Isso inclui confirmar que tanto as 

Amostras como a documentação de coleta da Amostra tenham chegado a 



seus pretendidos destinos. O Laboratório irá relatar quaisquer irregularidades 

à Autoridade de Teste sobre a situação das Amostras após a chegada, em 

linha com  o Padrão Internacional para Laboratórios. 

 

[Comentário ao Artigo  8.3.2: As informações sobre como uma Amostra é 

armazenada antes de partir da Unidade de Controle de Dopagem podem ser 

documentadas, por exemplo, num relatório do OCD. 

 

8.3.3  A Autoridade de Coleta de Amostras deverá desenvolver um 

sistema para assegurar que, quando necessário, as instruções sobre o tipo 

de análise a ser realizada sejam dadas ao Laboratório que irá conduzir a 

análise. Além disso, a Organização Antidopagem deverá dar informações ao 

Laboratório conforme necessário nos termos do Artigo 7.4.5 (c), (f), (i), (k), (l), 

(m), (q), (r), (w), (aa), (bb) e (cc) para reporte de resultados e para fins 

estatísticos, além de informar se é necessária a retenção da Amostra de 

acordo com  o Artigo 4.7.3. 

 

 

9.0  Transporte de Amostras e documentação 
 

9.1  Objetivo 
 

a)  Assegurar que as Amostras e a documentação relacionada 

chegue ao Laboratório que irá conduzir a análise em condição apropriada 

para realizar a análise necessária; e 

 

b)  Assegurar que a documentação da Sessão de Coleta de 

Amostra seja enviada pelo OCD à Autoridade de Teste de forma segura e 

pontual. 



 

 

9.2  Disposições Gerais 
 

9.2.1  O transporte se inicia quando as Amostras e a documentação 

relacionada deixe a Unidade de Controle de Dopagem e termina na 

confirmação de recebimento das Amostras e da documentação da Sessão de 

Coleta da Amostra em seus pretendidos destinos. 

 

9.2.2  As principais atividades são: providenciar transporte seguro das 

Amostras e da documentação relacionada ao Laboratório que irá realizar a 

análise e providenciar transporte seguro da documentação da Sessão de 

Coleta de Amostra à Autoridade de Teste. 

 

 

9.3  Requisitos para transporte e armazenamento das Amostras 
e da documentação 
 

9.3.1  A Autoridade de Coleta de Amostra irá autorizar um sistema de 

transporte que assegure que as Amostras e a documentação sejam 

transportados de forma a proteger sua integridade, identidade e segurança. 

 

9.3.2  As Amostras deverão ser sempre transportadas ao Laboratório 

que irá analisar as Amostras, utilizando a forma de transporte autorizada pela 

Autoridade de Coleta de Amostra, o mais logo possível após o término da 

Sessão de Coleta de Amostra. As Amostras serão transportadas de um modo 

que minimize a potencial degradação da Amostra devido a fatores como 

atrasos e variações extremas de temperatura. 

 



[Comentário ao Artigo  9.3.2: As Organizações Antidopagem devem debater 

sobre os requisitos de transporte em determinadas missões (p. ex., quando 

uma Amostra tenha sido colhida em condições sub-higiênicas, ou quando 

possam ocorrer atrasos no transporte de Amostras ao Laboratório) junto ao 

Laboratório que irá analisar as Amostras, para estabelecer o que for 

necessário em determinadas circunstâncias de tal missão (p. ex., refrigeração 

ou congelamento das Amostras).] 

 

9.3.3  A documentação que identifica o Atleta não deve ser juntada às 

Amostras ou à documentação enviada ao Laboratório que irá analisar as 

Amostras. 

 

9.3.4  O OCD enviará toda a relevante documentação da Sessão de 

Coleta de Amostra à Autoridade de Coleta de Amostra, utilizando a forma de 

transporte permitida por essa Autoridade (que pode incluir transmissão 

eletrônica), tão logo seja viável após o término da Sessão de Coleta de 

Amostra. 

 

9.3.5  Se as Amostras acompanhadas de sua documentação ou a 

documentação da Sessão de Coleta de Amostra não forem recebidas em 

seus respectivos destinos pretendidos, ou se a integridade ou identidade de 

uma Amostra puder ter sido comprometida durante o transporte, a Autoridade 

de Coleta de Amostra irá verificar a Cadeia de Custódia e a Autoridade de 

Teste  irá decidir se as Amostras devem ser desprezadas. 

 

9.3.6  Uma documentação relacionada a uma Sessão de Coleta de 

Amostra e/ou uma violação a regra antidopagem devem ser guardadas  pela 

Autoridade de Teste e/ou Autoridade de Coleta de Amostra pelo prazo e de 



acordo com outros requisitos especificados no Padrão Internacional para a 

Proteção da Privacidade e de Dados Pessoais. 

 

[Comentário ao Artigo  9.3: Enquanto os requisitos para transporte e 

armazenamento de Amostras e documentação se apliquem de forma idêntica 

a toda urina, sangue, os requisitos para Amostras de sangue para Passaporte 

Biológico de Atleta podem ser encontrados no Anexo D – Coleta de Amostras 

de Sangue, e os requisitos para o transporte de Amostras de Sangue para o 

Passaporte Biológico de Atleta podem ser encontrados no Anexo I – Coleta, 

Armazenamento e Transporte de Amostras de Sangue para Passaporte 

Biológico de Atleta.] 

 

 

10.0  Propriedade das Amostras 
 

10.1  As Amostras colhidas de um Atleta são propriedade da 

Autoridade de Teste para a Sessão de Coleta de Amostra em questão. 

 

10.2  A Autoridade de Teste pode transferir a propriedade das 

Amostras à Autoridade de Gestão de Resultados ou outra Organização 

Antidopagem mediante solicitação. 

 

10.3  A AMA pode assumir a Autoridade de Teste em certas 

circunstâncias de acordo com  o Código e o Padrão Internacional para 

Laboratórios. 

 

10.4  Quando a Autoridade de Teste não for a Custodiante de 

Passaporte, a Autoridade de Teste que iniciou e dirigiu a coleta de Amostra 

mantém a responsabilidade pelo Teste Analítico adicional da Amostra. Isso 



inclui a execução de posterior(es) Procedimento(s) de Confirmação mediante 

pedidos gerados automaticamente pelo Modelo Adaptivo do Passaporte 

Biológico de Atleta no ADAMS (p. ex., “GC/C/IRMS” ativado  por “T/E” 

elevado) ou um pedido da UGPA (p. ex., GC/C/IRMS solicitado devido a 

Marcadores secundários anormais do “perfil esteroide longitudinal” urinário 

ou testes de análise ESA devido a valores suspeitos de Marcador 

hematológico. 

 

  



PARTE 3: PADRÕES PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO DE 
INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÕES 
 

11.0  Obtenção, avaliação e utilização de informação de 
inteligência 
 

11.1  Objetivo 
 

  As Organizações Antidopagem devem assegurar que estão 

aptas a obter, avaliar e processar informação de inteligência antidopagem de 

todas as fontes disponíveis, a ajudar a deter e detectar dopagem, a informar 

o desenvolvimento de um Plano de Distribuição de Testes eficaz, inteligente 

e proporcional, a planejar Testes Direcionados, e a conduzir investigações 

conforme exigido pelo Artigo 5.7 do Código. O objetivo do Artigo 11 é 

estabelecer padrões para uma eficiente e eficaz coleta, avaliação e 

processamento de tal informação de inteligência para essas finalidades. 

 

[Comentário ao Artigo  11.1: Embora o Teste continue sempre sendo parte 

integrante do esforço antidopagem, ele sozinho nem sempre é suficiente para 

detectar e estabelecer o padrão de requisito de todas as violações a regra 

antidopagem identificadas no Código. Principalmente, embora o Uso de 

Substâncias Proibidas ou Métodos Proibidos possa frequentemente ser 

descoberto através da análise de Amostras, as demais violações a regra 

antidopagem do Código (e, frequentemente, o Uso) podem geralmente ser 

apenas eficazmente identificadas e obtidas através da obtenção e 

investigação de inteligência e informações sobre antidopagem “não 

analíticas”. Isso significa que as Organizações Antidopagem necessitam 

desenvolver funções eficientes e eficazes de obtenção de informação de 

inteligência e de investigação. A AMA tem desenvolvido Orientações sobre 

Informação de Inteligência e Investigações com estudos de casos para 



auxiliar as Organizações Antidopagem a entender melhor os tipos de 

informação de inteligência “não analítica” que possa estar disponível e para  

dar apoio e orientação aos Signatários em seus esforços para observar o 

Código e os Padrões Internacionais. 

 

 

11.2 Coleta de informação de inteligência antidopagem 
 

11.2.1  As Organizações Antidopagem devem fazer tudo em seu 

poder para assegurar que estão aptas a captar e receber informação de 

inteligência antidopagem de todas as fontes disponíveis, incluindo, sem 

limitação, os Atletas e Pessoal de Apoio do Atleta (incluindo Assistência 

Substancial prestada conforme o Artigo 10.7.1 do Código) e membros do 

público (p. ex., através de linha telefônica direta confidencial), Agentes de 

Coleta de Amostras (seja através de relatórios de missão, relatórios de 

incidentes, ou outros), Laboratórios, empresas farmacêuticas, outras 

Organizações Antidopagem, a AMA, Federações Nacionais, polícia, outros 

órgãos regulatórios e disciplinares, e os meios de comunicação (em todas as 

suas formas). 

 

11.2.2  As Organizações Antidopagem deverão ter políticas e 

procedimentos no local para assegurar que a informação de inteligência 

antidopagem captada ou recebida seja lidada com segurança e 

confidencialidade, que as fontes de informação de inteligência fiquem 

protegidas, que o risco de vazamentos ou revelação indevida seja 

devidamente abordada, e que a informação de inteligência compartilhada 

com elas pela polícia, por outras autoridades pertinentes e/ou terceiros, seja 

processada, utilizada e revelada exclusivamente para fins legítimos de 

antidopagem. 



 

11.3  Avaliação e análise de informação de inteligência 
antidopagem 
 

11.3.1 As Organizações Antidopagem devem assegurar que estão 

aptas a avaliar, mediante solicitação, todas as informações antidopagem por 

relevância, confiabilidade e exatidão, levando em conta a natureza da fonte 

e das circunstâncias em que a informação de inteligência tenha sido captada 

ou recebida. 

 

[Comentário ao Artigo  11.3.1: Há vários modelos que podem ser utilizados 

como base para a avaliação e análise de informação de inteligência 

antidopagem. Há também bases de dados e sistemas de gestão de casos 

que podem ser utilizados para auxiliar na organização, processamento, 

análise e cruzamento de tal informação de inteligência.] 

 

11.3.2 Todas as informações de inteligência antidopagem captadas ou 

recebidas por uma Organização Antidopagem devem ser organizadas e 

analisadas para estabelecer padrões, tendências e relações que possam 

auxiliar a Organização Antidopagem a desenvolver uma estratégia eficaz de 

antidopagem e/ou a determinar (quando a informação de inteligência se 

relacionar a um caso específico) se há motivo justificado para suspeitar que 

uma violação a regra antidopagem possa ter sido cometida, tal que posterior 

investigação é garantida de acordo com  o Artigo 12 e o Padrão Internacional 

para Gestão de Resultados. 

 

 

11.4  Resultados de informação de inteligência 
 



11.4.1 A informação de inteligência antidopagem deve ser utilizada para 

auxiliar nas seguintes finalidades (sem limitação): desenvolver, examinar e 

revisar o Plano de Distribuição de Testes e/ou na determinação sobre quando 

realizar Teste Direcionado, em cada caso de acordo com  o Artigo 4 e/ou criar 

arquivos de informação de inteligência direcionada para fins de consulta em 

investigações de acordo com  o Artigo 12. 

 

11.4.2  As Organizações Antidopagem devem também 

desenvolver e implementar políticas e procedimentos para o 

compartilhamento de informação de inteligência (quando apropriado, e sujeito 

à legislação aplicável) com outras Organizações Antidopagem (p. ex., se a 

informação de inteligência se relacionar a Atletas ou outras Pessoas sob sua 

autoridade) e/ou autoridade policial e/ou outras autoridades regulatórias ou 

disciplinares relevantes (p. ex., se a informação de inteligência sugerir 

possível prática de um crime ou ofensa regulatória ou violação de outras 

regras de conduta). 

 

11.4.3  As Organizações Antidopagem devem desenvolver e 

implementar políticas e procedimentos para facilitar e incentivar a prática de 

denúncia conforme previsto na política da AMA sobre Denunciantes, 

disponível no website da AMA. 

 

 

12.0  Investigações 
 

12.1  Objetivo 
 



  O objetivo do Artigo 12 é estabelecer padrões para a realização 

eficiente e eficaz de investigações que as Organizações Antidopagem 

precisam  conduzir nos termos do Código, incluindo, sem limitação: 

 

a)  A investigação de Resultados Atípicos, Resultados de 

Passaporte Atípicos e Resultados de Passaporte Adversos, de acordo com  

o Padrão Internacional para Gestão de Resultados; 

 

b)  A investigação de qualquer outra informação e/ou informação de 

inteligência analítica ou não-analítica quando houver motivo justificado para 

suspeitar que uma violação a regra antidopagem possa ter sido cometida, de 

acordo com  o Padrão Internacional para Gestão de Resultados; 

 

c)  A investigação de circunstâncias em torno e/ou decorrente de 

um Resultado Analítico Adverso para obtenção posterior de informação de 

inteligência sobre outras Pessoas ou métodos envolvidos em antidopagem 

(p. ex., entrevista de um Atleta relevante); e 

 

d)  Quando for constituída uma violação a regra antidopagem 

cometida por Atleta a regra antidopagem, a investigação quanto a se o 

Pessoal de Apoio do Atleta ou outras Pessoas possam ter sido envolvidas 

nessa violação, de acordo com  o Artigo 20 do Código. 

 

 

12.1.1 Em cada caso, a finalidade da investigação é obter um dos 

seguintes propósitos: 

 

a)  desconsiderar a possível violação / envolvimento numa violação; 

 



b)  produzir evidência que prove a abertura de um processo de 

violação a regra antidopagem de acordo com  o Artigo 8 do Código; ou 

 

c)  apresentar evidência de uma violação ao Código ou Padrão 

Internacional aplicável. 

 

 

12.2  Investigação de possíveis violações a regra antidopagem 
 

12.2.1 As Organizações Antidopagem devem assegurar que estão 

aptas a investigar confidencialmente e eficazmente qualquer informação ou 

informação de inteligência analítica ou não-analítica que indique a existência 

de motivo justificado para suspeitar que uma violação a regra antidopagem 

possa ter sido cometida, de acordo com  o Padrão Internacional para Gestão 

de Resultados. 

 

[Comentário ao Artigo  12.2.1: Sempre que uma tentativa para colher uma 

Amostra de um Atleta produzir informação que indique uma possível evasão 

de coleta de Amostra e/ou recusa ou falha em submeter-se a coleta de 

Amostra após devida notificação, em violação ao Artigo 2.3 do Código, ou 

possível Fraude ou Tentativa de Fraude junto ao Controle de Dopagem, em 

violação ao Artigo 2.5 do Código, a matéria deverá ser investigada de acordo 

com  o Padrão Internacional para Gestão de Resultados.] 

 

12.2.2 A Organização Antidopagem deverá juntar e registrar todas as 

informações e documentação relevantes o mais rápido possível, para fazer 

com que essa informação e documentação se torne evidência admissível e 

confiável em relação a uma possível violação a regra antidopagem, e/ou para 

identificar demais linhas de investigação que podem levar à descoberta de tal 



evidência. A Organização Antidopagem deverá assegurar que as 

investigações sejam sempre conduzidas de forma justa, objetiva e imparcial. 

A condução de investigações, a avaliação de informações e as evidências 

identificadas no curso dessa investigação, e o resultado da investigação, 

deverá ser inteiramente documentada. 

 

[Comentário ao Artigo  12.2.2: É importante que a informação seja fornecida  

e colhida pela Organização Antidopagem que conduz a investigação o mais 

rápido possível e em maior número possível de detalhes porque quanto mais 

tempo decorrer entre o incidente e a investigação, maior é o risco de que 

certas evidências possam deixar de existir. As investigações não devem ser 

conduzidas com mente fechada, buscando apenas um único resultado (p. ex., 

a instituição de processo por violação a regra antidopagem contra um Atleta 

ou outra Pessoa). Ao invés, o(s) investigador(es) deve(m) estar aberto(s) a e 

deve(m) considerar todos os possíveis resultados a cada fase crucial da 

investigação, e deve(m) procurar juntar não só qualquer evidência disponível 

indicando que há um processo a ser respondido mas também qualquer 

evidência indicando que não há processo algum a ser respondido.] 

 

12.2.3 A Organização Antidopagem deve fazer uso de todos os 

recursos investigativos que lhe estejam razoavelmente disponíveis para 

conduzir sua investigação. Isso pode incluir a obtenção de informações e a 

ajuda das autoridades policiais e outras autoridades relevantes, incluindo 

outros reguladores. No entanto, a Organização Antidopagem deve também 

fazer pleno uso de todos os recursos investigativos à sua disposição, 

incluindo o programa Passaporte Biológico de Atleta, poderes investigativos 

conferidos de acordo com  as regras aplicáveis (p. ex., o poder de demandar 

a produção de documentos e informações relevantes, e o poder de inquirir 

não só testemunhas potenciais como também o Atleta ou outra Pessoa que 



seja sujeita à investigação), e o poder de interromper um período de 

Suspensão imposta ao Atleta ou outra Pessoa em contrapartida à prestação 

de Assistência Substancial de acordo com  o Artigo 10.7.1 do Código. 

 

12.2.4 É exigido dos Atletas e do Pessoal de Apoio do Atleta, nos 

termos do Artigo 21 do Código, que cooperem com as investigações 

conduzidas pelas Organizações Antidopagem. Se não o fizerem, ação 

disciplinar será tomada contra eles de acordo com as regras aplicáveis. Caso 

sua conduta resulte em subversão do processo de investigação (p. ex., 

prestação de informações falsas, enganosas ou incompletas, e/ou através da 

destruição de potencial evidência), a Organização Antidopagem deverá abrir 

processo contra eles por violação ao Artigo 2.5 do Código (Fraude ou 

Tentativa de Fraude). 

 

 

12.3  Resultados de investigação 
 

12.3.1 A Organização Antidopagem deverá chegar a uma decisão 

eficientemente e sem demora injustificada sobre se um processo deva ser 

aberto contra o Atleta ou outra Pessoa, alegando prática de uma violação a 

regra antidopagem. Conforme disposto no Artigo 13.3 do Código, se uma 

Organização Antidopagem deixar de tomar tal decisão num prazo razoável 

fixado pela AMA, a AMA poderá decidir por recorrer diretamente à CAE como 

se a Organização Antidopagem tivesse emitido decisão concluindo não haver 

sido cometida nenhuma violação a regra antidopagem. Conforme notado no 

comentário ao Artigo 13.3 do Código, porém, antes de tomar tal medida, a 

AMA irá consultar a Organização Antidopagem e dar-lhe oportunidade para 

explicar por que ela ainda não emitiu uma decisão. 

 



12.3.2 Sempre que a Organização Antidopagem concluir, baseando-se 

nos resultados de sua investigação, que um processo deva ser aberto contra 

o Atleta ou outra Pessoa alegando prática de uma violação a regra 

antidopagem, ela deverá comunicar sobre essa decisão na forma 

estabelecida no Padrão Internacional para Gestão de Resultados e abrir 

processo contra o Atleta ou outra Pessoa em questão de acordo com  o Artigo 

8 do Código. 

 

 

12.3.3 Sempre que a Organização Antidopagem concluir, baseando-se 

nos resultados de sua investigação, que um processo não deva ser aberto 

contra o Atleta ou outra Pessoa alegando prática de uma violação a regra 

antidopagem: 

 

12.3.3.1 Ela deverá comunicar por escrito à AMA e à Federação 

Internacional e à Organização Nacional Antidopagem do Atleta ou de outra 

Pessoa sobre essa decisão, com justificativas, de acordo com  o Artigo 14.1.4 

do Código. 

 

12.3.3.2 Ela deverá prestar outras informações sobre a investigação 

conforme for razoavelmente exigido pela AMA e/ou a Federação 

Internacional e/ou Organização Nacional Antidopagem para decidir quanto a 

recorrer dessa decisão. 

 

12.3.3.3 Em todo caso, ela deverá decidir se alguma informação de 

inteligência obtida e/ou as lições aprendidas durante a investigação devam 

ser usadas para informar o desenvolvimento do seu Plano de Distribuição de 

Testes e/ou planejar Teste Direcionado, e/ou se essa informação de 



inteligência deva ser compartilhada com qualquer outro órgão de acordo com  

o Artigo 11.4.2 do Código. 

 

  



ANEXO A – MODIFICAÇÕES PARA ATLETAS COM DEFICIÊNCIA 
 

A.1  Objetivo 

 

  Assegurar que as necessidades especiais dos Atletas com 

deficiência sejam consideradas em relação ao fornecimento de uma Amostra, 

sempre que possível, sem comprometer a integridade da Sessão de Coleta 

de Amostra. 

 

 

A.2  Escopo 

 

  O processo para determinar quanto à necessidade de 

modificações se inicia com a identificação de situações em que a coleta de 

Amostra envolve Atletas com deficiências e termina com modificações nos 

procedimentos de equipamentos para coleta de Amostra sempre que 

necessário e possível. 

 

A.3  Responsabilidade 

 

A.3.1  A Autoridade de Teste  ou a Autoridade de Coleta de Amostras 

(conforme aplicável), é responsável por assegurar, quando possível, que o 

OCD disponha de qualquer informação e os Equipamentos para Coleta de 

Amostra que forem necessários para conduzir uma Sessão de Coleta de 

Amostra com um Atleta com deficiência, incluindo sobre detalhes de tal 

deficiência que possa afetar o procedimento a ser seguido na condução da 

Sessão de Coleta de Amostra. 

 

A.3.2  O OCD é responsável  pela coleta de Amostra. 



 

 

A.4  Requisitos 

 

A.4.1  Todos os aspectos da notificação e da coleta de Amostra de 

Atletas com deficiência devem ser lidados de acordo com a notificação 

padrão  e para os procedimentos de coleta de Amostra, a não ser que sejam 

necessárias modificações devido à deficiência do Atleta. 

 

[Comentário ao Artigo  A.4.1: No caso de um Atleta com deficiência 

intelectual, a Autoridade de Teste irá decidir quanto a obter consentimento do 

representante do Atleta para o Teste e informar a Autoridade de Coleta de 

Amostras e os Agentes de Coleta de Amostra.] 

 

A.4.2  Ao planejar ou providenciar a coleta de Amostra, a Autoridade 

de Coleta de Amostras e o OCD devem decidir se haverá qualquer coleta de 

Amostra de Atletas com deficiência que possa exigir modificações nos 

procedimentos padrão para notificação ou para coleta de Amostra, incluindo 

Equipamentos para Coleta de Amostra e a Unidade de Controle de Dopagem. 

 

A.4.3  A Autoridade de Coleta de Amostras e o OCD terão poderes para 

fazer modificações, quando possível, conforme a situação exigir e contanto 

que tais modificações não comprometam a identidade, segurança ou 

integridade da Amostra. O OCD  deverá consultar o Atleta para determinar 

quais modificações possam ser necessárias em função da deficiência do 

Atleta. Todas essas modificações serão documentadas. 

 

A.4.4  Um Atleta com deficiência intelectual, física ou sensorial pode 

ser auxiliado por seu representante ou pelos Agentes de Coleta de Amostra 



durante a Sessão de Coleta de Amostra se autorizado pelo Atleta e mediante 

a concordância do OCD. 

 

A.4.5  O OCD pode decidir que Equipamentos para Coleta de Amostra 

alternativos ou uma Unidade de Controle de Dopagem alternativa serão 

utilizados quando necessário para possibilitar ao Atleta fornecer a Amostra, 

sob a condição de que a identidade, segurança e integridade da Amostra não 

sejam afetadas. 

 

A.4.6  Atletas que estiverem usando sistemas para coleta ou dreno de 

urina são solicitados a eliminar a urina de tais sistemas antes de fornecer uma 

Amostra de urina para análise. Quando possível, a coleta da urina existente 

ou o sistema de drenagem devem ser substituídos por um cateter ou sistema 

de drenagem novos e sem uso antes da coleta da Amostra. O cateter ou 

sistema de drenagem não é parte obrigatória do Equipamento para Coleta de 

Amostra a ser fornecido pela Autoridade de Coleta de Amostras; ao invés, é 

responsabilidade do Atleta ter equipamento necessário disponível para essa 

finalidade. 

 

A.4.7  Para Atletas com deficiência visual ou intelectual, o OCD e/ou 

Atleta podem determinar se terão um representante presente durante a 

Sessão de Coleta de Amostra. Durante essa sessão, um representante do 

Atleta e/ou representante do OCD podem observar o OCD / Escolta a 

testemunharem a produção de Amostra de urina pelo Atleta. Esse(s) 

representante(s) não poderá(rão) observar diretamente a produção de 

Amostra de urina, a não ser que solicitado(s) a fazê-lo pelo Atleta. 

 



A.4.8  O OCD  irá registrar as modificações feitas nos procedimentos 

padrão para coleta de Amostra de Atletas com deficiência, incluindo 

quaisquer modificações aplicáveis especificadas nas ações acima. 

 

  



ANEXO B – MODIFICAÇÕES PARA ATLETAS MENORES DE IDADE 
 

B.1  Objetivo 

 

  Assegurar que necessidades especiais de Atletas que sejam 

Menores de Idade sejam atendidas em relação ao fornecimento  de uma 

Amostra, sempre que possível, sem comprometer a integridade da Sessão 

de Coleta de Amostra. 

 

 

B.2  Escopo 

 

  A determinação quanto à necessidade de modificações se inicia 

com a identificação de situações em que a coleta de Amostra envolva Atletas 

Menores e termina com modificações em procedimentos para coleta de 

Amostra sempre que necessária e possível. 

 

 

B.3  Responsabilidade 

 

B.3.1  A Autoridade de Teste é responsável por assegurar, quando 

possível, que o OCD tenha todas as informações necessárias para conduzir 

uma Sessão de Coleta de Amostra com um Atleta Menor. Isso inclui 

confirmar, sempre que necessário, o  indispensável consentimento de pais 

de qualquer Atleta Menor de Idade para sua participação no Teste. 

 

B.3.2  O OCD  é responsável  pela coleta da Amostra. 

 

 



B.4  Requisitos 

 

B.4.1  Todos os aspectos da notificação e da coleta de Amostra de 

Atletas Menores de Idade devem ser lidados de acordo com o padrão  de 

notificação e para os procedimentos de coleta de Amostra, a não ser que 

sejam necessárias modificações devido ao Atleta ser Menor. 

 

B.4.2  Ao planejar ou providenciar a coleta de Amostra, a Autoridade 

de Coleta de Amostras e o OCD devem decidir se haverá qualquer coleta de 

Amostra de Atletas Menores que possa exigir modificações nos 

procedimentos padrão para notificação ou para coleta de Amostra. 

 

B.4.3  A Autoridade de Coleta de Amostras e o OCD terão poderes para 

fazer modificações, quando possível, conforme a situação exigir e contanto 

que tais modificações não comprometam a identidade, segurança ou 

integridade da Amostra. Todas essas modificações serão documentadas. 

 

B.4.4  Atletas Menores de Idade devem ser notificados na presença de 

um representante seu (que não seja Menor), além do OCD / Escolta, e pode 

optar por ser acompanhado do representante durante toda a Sessão de 

Coleta de Amostra. Mesmo que o Menor decline da presença de um 

representante, a Autoridade de Coleta de Amostras ou o OCD, conforme se 

aplique, deverá considerar a hipótese da presença de um terceiro durante a 

notificação do Atleta. 

 

B.4.5  Caso um Atleta Menor de Idade decline de ter um representante 

presente durante a coleta da Amostra, isso deverá ser claramente 

documentado pelo OCD. Isso não invalida o Teste, mas precisa ficar 

registrado. 



B.4.6  O OCD  determinará quem pode estar presente durante a coleta 

de Amostra do Atleta Menor de Idade, além do representante do OCD / 

Escolta que deverá estar presente. Um representante do Menor pode estar 

presente durante o fornecimento da Amostra (inclusive para observar o OCD 

quando o Menor estiver produzindo a Amostra de urina, mas sem observar 

diretamente a produção de Amostra de urina a não ser que solicitado a fazê-

lo pelo Menor). O representante do OCD / Escolta deverá apenas observar o 

OCD / Escolta e não diretamente observar a produção da Amostra. 

 

B.4.7  Preferencialmente o local para quaisquer Testes Fora-de-

Competição de um Menor é o lugar onde for mais possível a disponibilidade 

do representante (que não poderá ser um Menor) do Atleta para estar 

presente durante a Sessão de Coleta de Amostra, p. ex., um local de 

treinamento. 

 

B.4.8  A Autoridade de Teste ou a Autoridade de Coleta de Amostras 

(conforme aplicável) irá considerar o curso de ação apropriada quando 

nenhum representante (que não poderá ser um Menor) do Atleta estiver 

presente ao Teste do Atleta Menor (por exemplo, assegurando que mais de 

um Agente de Coleta de Amostra esteja presente durante a Sessão de Coleta 

de Amostra de tal Atleta Menor) e tomará medidas para que o Menor localize 

um representante  se  assim solicitado pelo Menor. 

  



ANEXO C – COLETA DE AMOSTRAS DE URINA 
 

C.1  Objetivo 

 

  Colher Amostra de urina de Atleta de uma forma que assegure: 

 

a)  A consistência com relevantes princípios de internacionalmente 

reconhecidas prevenções padrão em configurações de saúde de modo a não 

comprometer a saúde e segurança do Atleta e do Agente de Coleta de 

Amostra; 

 

b)  Que a Amostra atende aos requisitos de Gravidade Específica 

Adequada para Análise e o Volume Adequado de Urina para Análise. O não 

atendimento de uma Amostra a esses requisitos de forma alguma invalida a 

adequabilidade da Amostra para análise. A determinação da adequabilidade 

de uma Amostra para análise é decisão do Laboratório, que consultará a 

Autoridade de Teste responsável pela Sessão de Coleta de Amostra em 

questão; 

 

[Comentário ao Artigo  1.0(b): As medições feitas em campo da Gravidade 

Específica Adequada para Análise e o Volume Adequado de Urina para 

Análise são preliminares em natureza, para avaliar se a Amostra atende a 

requisitos de análise. É possível que possa haver discrepâncias entre as 

leituras-em-campo  e as leituras finais de Laboratório devido à precisão do 

equipamento de Laboratório. A leitura de Laboratório será considerada final 

e tais discrepâncias (se houver) não constituirão base para os Atletas 

procurarem invalidar ou, de outra forma, impugnar um Resultado Analítico 

Adverso.] 

 



c)  Que a Amostra não tenha sido manipulada, substituída, 

contaminada ou fraudada de alguma forma; 

 

d)  Que a Amostra esteja clara e precisamente identificada; e 

 

e)   Que a  Amostra esteja seguramente selada em kit à Prova de 

Fraude. 

 

 

C.2  Escopo 

 

  A coleta de uma Amostra de urina começa ao se assegurar que 

o Atleta seja informado dos requisitos de coleta da Amostra e termina com o 

descarte de qualquer resto de urina residual no final da Sessão de Coleta de 

Amostra do Atleta. 

 

 

C.3  Responsabilidade 

 

C.3.1  O OCD é responsável por assegurar que cada Amostra seja 

apropriadamente colhida, identificada e lacrada. 

 

C.3.2  O OCD  / Escolta tem a responsabilidade de testemunhar 

diretamente a produção da Amostra de urina. 

 

 

C.4  Requisitos 

 



C.4.1  O OCD deverá assegurar que o Atleta seja informado sobre os 

requisitos da Sessão de Coleta de Amostra, incluindo quaisquer modificações 

conforme dispostas no Anexo A – Modificações para Atletas com Deficiência. 

 

C.4.2  O OCD deverá assegurar para que seja oferecido ao Atleta 

escolher frascos de coleta de Amostra. Se a natureza da deficiência de um 

Atleta exigir que ele use outro ou um adicional equipamento conforme 

previsto no Anexo A – Modificações para Atletas com Deficiência, o OCD irá 

inspecionar esse equipamento para assegurar que ele não irá afetar a 

identidade ou integridade da Amostra. 

 

C.4.3  Quando um Atleta seleciona um recipiente coletor, e para a 

seleção de todos os demais Equipamentos para Coleta de Amostra que 

diretamente contenha a Amostra de urina, o OCD irá instruir o Atleta a 

verificar que todos os lacres no equipamento selecionado estejam intactos e 

que o equipamento não tenha sido fraudado. Se o Atleta não estiver satisfeito 

com qualquer um dos equipamentos disponíveis para seleção, isso deverá 

ser registrado pelo OCD. Se o OCD não concordar com o Atleta sobre todos 

os equipamentos disponíveis para seleção estarem insatisfatórios, o OCD 

instruirá o Atleta para prosseguir com a Sessão de Coleta de Amostra. Se o 

OCD concordar com o Atleta de que todos os equipamentos disponíveis para 

seleção serem insatisfatórios, o OCD deverá encerrar  a Sessão de Coleta 

de Amostra e isso será registrado pelo OCD. 

 

C.4.4  O Atleta manterá sob seu controle o recipiente coletor e qualquer 

Amostra fornecida até que a Amostra (ou parte de Amostra) seja lacrada, a 

não ser que ele peça assistência devido à sua deficiência, conforme previsto 

no Anexo A – Modificações para Atletas com Deficiência. Assistência 



adicional pode ser prestada em circunstâncias excepcionais para qualquer 

Atleta por um representante de Atleta ou Agente de Coleta de Amostra 

durante a Sessão de Coleta de Amostra, sempre com a autorização do Atleta 

e com a concordância do OCD. 

 

C.4.5  O OCD / Escolta que testemunhe a produção de Amostra deverá 

ser do mesmo sexo do(a) Atleta que estiver fornecendo a Amostra e sempre 

que aplicável, baseado no gênero do Evento em que o Atleta competir. 

 

C.4.6  O OCD / Escolta deverá, sempre que viável, assegurar que o 

Atleta lave suas mãos completamente com água antes de produzir a Amostra 

ou use luvas adequadas (p. ex., descartáveis) durante a produção da 

Amostra. 

 

C.4.7  O OCD / Escolta e o Atleta deverão se instalar numa área com 

privacidade para colher a Amostra. 

 

C.4.8  O OCD / Escolta deverá assegurar uma visão desobstruída da 

Amostra saindo do corpo do Atleta e deverá continuar a observar a Amostra 

após a sua produção até que ela esteja seguramente lacrada. Para assegurar 

uma visão clara e desobstruída da produção da Amostra, o OCD / Escolta 

deverá instruir o Atleta a remover ou ajustar qualquer peça de roupa que 

restrinja a clara visão pelo OCD / Escolta da produção de Amostra. 

 



C.4.9  O OCD / Escolta deverá assegurar  que a urina produzida pelo 

Atleta seja colhida no recipiente coletor até a sua máxima capacidade e, após 

isso, o Atleta  será encorajado a esvaziar sua bexiga no vaso sanitário. O 

OCD deverá verificar, à vista total do Atleta, que o Volume de Urina Adequado 

para Análise foi fornecido. 

 

C.4.10 Quando o volume de urina fornecido pelo Atleta for insuficiente, 

o OCD deverá seguir o procedimento de coleta parcial de Amostra previsto 

no Anexo E – Amostras de Urina – Volume Insuficiente. 

 

C.4.11 Uma vez que o volume de urina fornecido pelo Atleta seja 

suficiente, o OCD deverá instruir o Atleta a selecionar um kit de coleta de 

Amostra contendo frascos ou contêineres A e B de acordo com  o item 4.3 do 

Anexo C. 

C.4.12 Uma vez que o kit de coleta de Amostra tenha sido escolhido, o 

OCD e o Atleta irão checar se todos os números de código da Amostra casam 

e se esse número de código foi registrado com exatidão pelo OCD no 

formulário de Controle de Dopagem. Se o Atleta ou o OCD descobrir que os 

números não são os mesmos, o OCD deverá instruir o Atleta a escolher outro 

kit de acordo com o item 4.3 do Anexo C. O OCD deverá registrar o fato. 

 

C.4.13 O Atleta deverá verter o mínimo Volume Adequado de Urina para 

Análise no frasco ou contêiner B (no mínimo 30 ml), e depois verter o restante 

da urina no frasco A (no mínimo 60 ml). O Volume Adequado de Urina para 

Análise será visto como mínimo absoluto. Se mais do que o mínimo Volume 



Adequado de Urina para Análise for fornecido, o OCD deverá assegurar que 

o Atleta encha o frasco ou contêiner A até plena capacidade, seguindo 

recomendação do fabricante do equipamento. Caso ainda haja urina 

remanescente, o OCD deverá assegurar que o Atleta encha o recipiente 

coletor ou contêiner B até plena capacidade, seguindo recomendação do 

fabricante do equipamento. O OCD deverá instruir o Atleta a assegurar que 

uma pequena quantidade de urina seja deixada no recipiente coletor, 

explicando que isso é para possibilitar ao OCD testar a urina residual de 

acordo com  o item 4.15 do Anexo C. 

 

C.4.14 O Atleta então deverá selar os frascos ou contêineres A e B 

conforme instruído pelo OCD. O OCD deverá verificar, à plena vista do Atleta, 

se os frascos ou contêineres foram apropriadamente selados. 

 

C.4.15 O OCD deverá testar a urina residual no recipiente coletor para 

determinar se a Amostra tem Gravidade Específica Adequada para Análise. 

Se o campo de leitura do OCD indicar que a Amostra não tem Gravidade 

Específica Adequada para Análise, então o OCD irá seguir o Anexo F – 

Amostras de Urina que não preenchem o requisito de Gravidade Específica 

Adequada para Análise. 

 

C.4.16 A urina deverá ser descartada somente quando ambos os 

frascos ou contêineres A e B tiverem sido lacrados e a urina residual tenha 

sido testada de acordo com  o item 4.15 do Anexo C. 

 



C.4.17 Ao Atleta será dada a opção de testemunhar o descarte de 

qualquer urina residual que não será enviada para análise. 

  



ANEXO D – COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE 
 

D.1  Objetivo 

 

  Colher Amostra de sangue de um Atleta de uma forma que 

assegure: 

 

a)  A consistência com relevantes princípios de internacionalmente 

reconhecidas precauções padrão em configurações de saúde de modo a não 

comprometer a saúde e segurança do Atleta e do Agente de Coleta de 

Amostra; 

 

b)  Que a qualidade e a quantidade da Amostra atendam às 

relevantes diretrizes analíticas; 

 

c)  Que a Amostra não tenha sido manipulada, substituída, 

contaminada ou, de alguma forma, fraudada; 

 

d)  Que a Amostra esteja clara e precisamente identificada; e 

 

e)   Que a  esteja seguramente selada em kit à Prova de Fraude. 

 

 

D.2  Escopo 

 

  A coleta de uma Amostra de sangue começa assegurando-se 

que o Atleta seja informado dos requisitos de coleta da Amostra e termina 

com o armazenamento apropriado da Amostra antes do transporte ao 

Laboratório que irá analisar a Amostra. 



 

 

D.3  Responsabilidade 

 

D.3.1  O OCD é responsável por assegurar que: 

 

a)  Cada Amostra seja apropriadamente colhida, identificada e 

selada; e 

 

b)  Todas as Amostras tenham sido adequadamente armazenadas 

e despachadas de acordo com  as relevantes diretrizes analíticas  

 

D.3.2  O OCS tem a responsabilidade de colher a Amostra de sangue, 

responder a perguntas pertinentes durante  o fornecimento da Amostra, e 

fazer o descarte apropriado do equipamento usado para Amostra de sangue, 

equipamento esse desnecessário para concluir a Sessão de Coleta de 

Amostra. 

 

 

D.4  Requisitos 

 

D.4.1  Os procedimentos que envolvem sangue deverão ser 

consistentes com as normas locais e exigências regulatórias referentes a 

precauções em configurações de saúde sempre que essas normas e 

exigências excederem os requisitos estabelecidos abaixo. 

 

D.4.2  O Equipamento para Coleta de Amostra de Sangue será 

composto de: 



a)  Tubo(s) de coleta que atenda(m) aos requisitos do Artigo 6.3.4; 

e/ou 

b)  Frascos/contêineres A e B para transporte seguro dos tubos de 

coleta; e/ou 

c)  Etiquetas próprias para tubos de coleta com número de código 

da Amostra, e/ou 

d)  Outros tipos de equipamentos a serem usados com relação à 

coleta de sangue conforme previsto no Artigo 6.3.4 e nas Orientações da 

AMA para Coleta de Sangue. 

 

D.4.3  O OCD deverá assegurar que o Atleta seja devidamente 

comunicado sobre os requisitos de coleta de Amostra, incluindo quaisquer 

modificações conforme previsto no Anexo A – Modificações para Atletas com 

Deficiência. 

 

D.4.4  O OCD / Escolta e o Atleta deverão se dirigir à área onde a 

Amostra será fornecida. 

 

D.4.5  O OCD / OCS deverá assegurar para que sejam oferecidas ao 

Atleta condições confortáveis e deverá instruir o Atleta a permanecer em 

posição normal sentada com os pés no chão por, pelo menos, 10 minutos 

antes de fornecer a Amostra. 

 

D.4.6  O OCD / OCS deverá instruir o Atleta a selecionar o(s) kit(s) de 

coleta de Amostra necessário(s) para a coleta de Amostra e a verificar que o 

equipamento selecionado não tenha sido fraudado e que os lacres estejam 

intactos. Se o Atleta não estiver satisfeito com o kit selecionado, poderá 

escolher outro. Se o Atleta não ficar satisfeito com nenhum dos kits e não 

houver outros disponíveis, tal fato deverá ser registrado pelo OCD. Se o OCD 



não concordar com o Atleta de que todos os kits disponíveis  são 

insatisfatórios, o OCD instruirá o Atleta a proceder com a Sessão de Coleta 

de Amostra. Se o OCD concordar com o Atleta de que todos os kits 

disponíveis  são insatisfatórios, o OCD encerrará a Sessão de Coleta de 

Amostra e isso será registrado pelo OCD. 

 

D.4.7  Quando um kit de coleta de Amostra for selecionado, o OCD e o 

Atleta irão verificar se todos os números de código de Amostra casam e se 

esse número de código de Amostra foi registrado pelo OCD com exatidão no 

formulário de Controle de Dopagem. Se o Atleta ou o OCD descobrirem que 

os números não são os mesmos, o OCD instruirá o Atleta a escolher um outro 

kit. O OCD deverá registrar o fato. 

 

D.4.8  O OCS irá avaliar o local mais apropriado para a punção venosa 

que seja improvável de afetar de forma adversa o Atleta ou o seu 

desempenho. Esse local deve ser o braço não dominante, a não ser que o 

OCS avalie que o outro braço seja mais adequado. O OCS deverá limpar a 

pele com um lencinho umedecido com álcool ou swab estéril e, se necessário, 

aplicar um garrote. O OCS colherá a Amostra de sangue de uma veia 

superficial para o interior de um tubo. O garrote, se usado, será 

imediatamente removido após a punção venosa ter sido realizada. 

 

D.4.9  A quantidade de sangue extraída deverá ser adequada para 

satisfazer os relevantes requisitos analíticos para a realização da análise da 

Amostra, conforme previsto nas Orientações da AMA para Coleta de Sangue. 

 

D.4.10 Se a quantidade de sangue que possa ser extraída de um Atleta 

na primeira tentativa for insuficiente, o OCS deverá repetir o procedimento 

até um máximo de 3 (três) tentativas no total. Caso todas as 3 (três) tentativas 



sejam fracassadas para produzir uma quantidade suficiente de sangue, o 

OCS deverá informar o OCD. O OCD irá encerrar a Sessão de Coleta de 

Amostra e registrar as razões do encerramento. 

 

D.4.11 O OCS irá aplicar um curativo no(s) local(is) da punção. 

 

D.4.12 O OCS deverá descartar o equipamento usado para Amostra de 

sangue, equipamento esse desnecessário para concluir a Sessão de Coleta 

de Amostra de acordo com  as normas locais para manuseio de sangue. 

 

D.4.13 Se a Amostra demandar métodos adicionais de processamento 

no local, tais como centrifugação ou separação de soro (por exemplo, no caso 

de uma Amostra destinada para uso relacionado com o programa Passaporte 

Biológico de Atleta, após o fluxo de sangue para o interior do tubo cessar, o 

OCS deverá remover o tubo do suporte e homogeneizar o sangue no tubo 

manualmente invertendo-o delicadamente pelo menos umas 3 (três) vezes. 

O Atleta deverá permanecer  na área de coleta de sangue e ficar observando 

sua Amostra até que ela seja lacrada num kit à Prova de Fraude. 

 

D.4.14 O Atleta deverá lacrar sua Amostra no kit à Prova de Fraude 

conforme instruído pelo OCD. À plena vista do Atleta, o OCD irá verificar se 

a selagem está satisfatória. O Atleta e o OCS / OCD deverão assinar o 

formulário de Controle de Dopagem. 

 

D.4.15 A Amostra lacrada será armazenada de forma a proteger sua 

integridade, identidade e segurança antes do transporte da Unidade de 

Controle de Dopagem até o Laboratório que irá analisar a Amostra. 

 



D.4.16 As Amostras de sangue serão transportadas de acordo com  o 

Artigo 9 e as Orientações AMA para Coleta de Sangue. O procedimento de 

transporte é responsabilidade do OCD. As Amostras de Sangue devem ser 

transportadas num dispositivo que mantenha a integridade das Amostras ao 

longo do tempo, num ambiente fresco e de temperatura constante, 

monitorado por um registrador de temperatura não obstante as mudanças de 

temperatura externa. O dispositivo de transporte deve ser transportado por 

meio seguro usando um método autorizado pela Autoridade de Teste ou a 

Autoridade de Coleta de Amostras. 

 

[Comentário ao Artigo  4.0: Os requisitos deste Anexo se aplicam a Amostras 

de sangue colhidas para fins de análise padrão, bem como para fins de 

Passaporte Biológico de Atleta. Requisitos adicionais que se aplicam 

exclusivamente a Passaporte Biológico de Atleta se encontram no Anexo I.] 

  



ANEXO E – AMOSTRAS DE URINA – VOLUME INSUFICIENTE 
 

E.1  Objetivo 

 

  Assegurar que sempre que não for fornecido um Volume 

Adequado de Urina para Análise, procedimentos apropriados serão seguidos: 

 

 

E.2  Escopo 

 

  O procedimento se inicia informando-se ao Atleta de que a 

Amostra que ele forneceu não atingiu Volume Adequado de Urina para 

Análise e termina após o Atleta ter fornecido a Amostra em volume suficiente. 

 

 

E.3  Responsabilidade 

 

O OCD tem a responsabilidade de declarar o volume insuficiente 

da Amostra e de colher a quantidade complementar para obter uma 

Amostra combinando as duas coletas para dar suficiente volume. 

 

 

E.4  Requisitos 

 

E.4.1  Se a Amostra colhida tiver volume insuficiente, o OCD deverá 

informar o Atleta de que uma outra Amostra deverá ser colhida para atender 

aos requisitos de Volume Adequado de Urina para Análise. 

 



E.4.2  O OCD deverá instruir o Atleta a selecionar o Equipamento para 

Coleta de Amostra parcial de acordo com  o item 4.3 do Anexo C. 

 

E.4.3  O OCD então irá instruir o Atleta a abrir o referido equipamento, 

verter a Amostra insuficiente no novo contêiner (a não ser que os 

procedimentos da Autoridade de Coleta de Amostras permitam manter a 

Amostra insuficiente no recipiente coletor original) e lacrá-lo  usando um 

sistema de selagem de Amostra parcial, conforme orientado pelo OCD. O 

OCD deverá verificar, na presença do Atleta, se o contêiner (ou o recipiente 

coletor original, se for o caso) foi adequadamente lacrado. 

 

E.4.4  O OCD deverá registrar o número da Amostra parcial e o volume 

da Amostra insuficiente no formulário de Controle de Dopagem e confirmar 

sobre a sua exatidão com o Atleta. O OCD manterá controle sobre a Amostra 

parcial lacrada. 

 

E.4.5  Enquanto estiver aguardando para fornecer a Amostra adicional, 

o Atleta deverá permanecer sob contínua observação e terá oportunidade de 

se hidratar de acordo com  o Artigo 7.3.3. 

 

E.4.6  Quando o Atleta estiver apto para fornecer a Amostra adicional, 

os procedimentos para coleta da Amostra devem ser repetidos conforme 

previsto no Anexo C – Coleta de Amostra de Urina, até que um volume 

suficiente de urina seja obtido pela combinação das Amostras inicial e 

adicional. 

 

E.4.7  Após a produção de cada Amostra, o OCD e o Atleta deverão 

checar a integridade do(s) lacre(s) no(s) contêiner(es) que contenha(m) a(s) 

Amostra(s) parcial(is)  anteriormente fornecidas. Qualquer irregularidade 



quanto a integridade do(s) lacre(s) será registrada pelo OCD e investigado de 

acordo com  o Anexo A – Revisão de uma Possível Falha de Cumprimento 

do Padrão Internacional para Gestão de Resultados. O OCD poderá solicitar 

que uma Amostra adicional seja colhida do Atleta. A recusa em fornecer uma 

nova Amostra caso seja solicitada, sempre que os requisitos mínimos para 

volume de Amostra colhida não sejam atendido, será registrada pelo OCD e 

tratada como uma potencial Falha de Cumprimento de acordo com  o Padrão 

Internacional para Gestão de Resultados. 

 

E.4.8  O OCD irá, então, orientar o Atleta a romper o(s) lacre(s) e juntar 

as Amostras, assegurando que Amostras adicionais sejam acrescentadas à 

Amostra parcial original na ordem em que foram colhidas, até que, no mínimo, 

o requisito de Volume Adequado de Urina para Análise seja atendido. 

 

E.4.9  O OCD e o Atleta deverão, então, prosseguir de acordo com  os 

itens 4.12 ou 4.14 do Anexo C, conforme apropriado. 

 

E.4.10 O OCD deverá checar a urina residual de acordo com  o item 

4.15 do Anexo C para assegurar que ela atende ao requisito de Gravidade 

Específica Adequada para Análise de acordo com  o Anexo F. 

 

E.4.11 A urina somente poderá ser descartada quando ambos os 

frascos ou contêineres A e B tenham sido enchidos completamente de acordo 

com  o item 4.14 do Anexo C e a urina residual tenha sido checada de acordo 

com  o item 4.15 do Anexo C. O Volume Adequado de Urina para Análise 

será considerado como mínimo absoluto. 

  



ANEXO F – AMOSTRAS DE URINA QUE NÃO ATENDEM AO 
REQUISITO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA ADEQUADA PARA ANÁLISE 
 

F.1  Objetivo 

 

  Assegurar para que, quando as Amostras de urina não 

atenderem ao requisito de Gravidade Específica Adequada para Análise, 

procedimentos apropriados sejam seguidos: 

 

 

F.2  Escopo 

 

  O procedimento se inicia com o OCD informando ao Atleta da 

necessidade de uma nova Amostra e termina com a coleta de uma Amostra 

que atenda aos requisitos de Gravidade Específica Adequada para Análise, 

ou com uma ação apropriada de acompanhamento pela Autoridade de Teste, 

se necessário. 

 

 

F.3  Responsabilidade 

 

F.3.1  A Autoridade de Coleta de Amostras tem a responsabilidade de 

estabelecer os procedimentos para assegurar que uma Amostra adequada 

seja colhida. Se a Amostra original colhida não atender ao requisito de 

Gravidade Específica Adequada para Análise. 

 

F.3.2  O OCD é responsável por colher Amostras adicionais até que 

uma Amostra adequada seja obtida. 

 

 



F.4  Requisitos 

 

F.4.1  O OCD irá determinar se os requisitos de Gravidade Específica 

Adequada para Análise deixaram de ser atendidos. 

 

F.4.2  O OCD irá comunicar o Atleta que ele necessita fornecer uma 

nova Amostra. 

 

F.4.3  Enquanto estiver aguardando para fornecer a nova Amostra, o 

Atleta deverá permanecer sob contínua observação e ser aconselhado a não 

se hidratar, uma vez que isso pode atrasar a produção de uma Amostra 

adequada. Em circunstâncias apropriadas, hidratação adicional após o 

fornecimento de uma Amostra inadequada pode ser considerada uma 

violação ao Artigo 2.5 do Código. 

 

[Comentário ao Artigo  4.3: É responsabilidade do Atleta fornecer uma 

Amostra com Gravidade Específica Adequada para Análise. O Agente de 

Coleta de Amostra deverá comunicar ao Atleta e ao Pessoal de Apoio do 

Atleta, conforme apropriado, sobre esse requisito no momento da notificação 

para desencorajar a hidratação excessiva antes do fornecimento da primeira 

Amostra do Atleta. Se a primeira Amostra do Atleta não tiver uma Gravidade 

Específica Adequada para Análise, ele será aconselhado a não se hidratar 

mais até a obtenção de uma Amostra com uma Gravidade Específica 

Adequada para Análise.] 

 

F.4.4  Quando o Atleta conseguir fornecer a Amostra adicional, o OCD 

irá repetir os procedimentos para coleta da Amostra conforme previsto no 

Anexo C – Coleta de Amostra de Urina. 



F.4.5  O OCD deverá continuar a colher Amostras adicionais até que o 

requisito de Gravidade Específica Adequada para Análise seja atendido, ou 

até que o OCD determine se há circunstâncias excepcionais que apontem ser 

impossível prosseguir com a Sessão de Coleta de Amostra. Tais 

circunstâncias excepcionais devem ser devidamente documentadas pelo 

OCD. 

 

[Comentário ao item 4.5 do Anexo F: As Autoridades de Coleta de Amostras 

e o OCDs devem assegurar que dispõem de equipamento adequado para 

preencher os requisitos do Anexo F. O OCD deve aguardar pelo tempo que 

for necessário para colher tal(is) Amostra(s) adicional(is) com Gravidade 

Específica Adequada para Análise. A Autoridade de Teste pode especificar 

procedimentos a serem seguidos pelo OCD para determinar se existem 

circunstâncias excepcionais que impossibilitem prosseguir com a Sessão de 

Coleta de Amostra. 

 

F.4.6  O OCD deverá registrar que as Amostras colhidas pertencem a 

um único Atleta e a ordem em que as Amostras foram fornecidas. 

 

F.4.7  O OCD irá, então, continuar com a Sessão de Coleta de Amostra 

de acordo com  o item 4.17 do Anexo C. 

 

F.4.8  O OCD deverá enviar ao Laboratório para análise todas as 

Amostras que foram colhidas, independentemente do fato delas atenderem 

ou não ao requisito de Gravidade Específica Adequada para Análise. 

 

F.4.9  Quando 2 (duas) Amostras forem colhidas de um Atleta, durante 

uma mesma Sessão de Coleta de Amostra, ambas as Amostras deverão ser 

analisadas pelo Laboratório. Nos casos em que 3 (três) ou mais Amostras 



forem colhidas durante uma mesma Sessão de Coleta de Amostra, o 

Laboratório priorizará e analisará a primeira e a Amostra subsequente colhida 

com a mais alta gravidade específica, conforme registrado no formulário de 

Controle de Dopagem. O Laboratório, em conjunto com a Autoridade de 

Teste, poderá determinar se as demais Amostras necessitam ser analisadas. 

 

NOTA: 

As modificações propostas neste Anexo G do presente PITI (e unicamente  

neste Anexo) e a definição para Gravidade Específica Adequada para 

Análise (veja abaixo e contido nas definições do PITI), dependem de 

aprovação na reunião do Comitê Executivo da AMA em 4 de novembro de 

2019, que terão efeito a partir de 1º de março de 2020. A implementação 

acelerada deste Anexo e da correspondente definição se deve aos 

benefícios potenciais que essas modificações irão proporcionar aos “ADOs” 

e aos Atletas durante o processo de coleta de amostra, e estarão 

disponíveis para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020. A 

única alteração que irá ocorrer no Anexo G em 1º de janeiro de 2021 é que 

ele se tornará Anexo F devido à transferência do Anexo A do PITI ao 

Padrão Internacional para Gestão de Resultados, embora o conteúdo deste 

Anexo vá permanecer inalterado. 

 

Gravidade Específica Adequada para Análise: Para Amostras com 

volume mínimo de 90 ml e menos do que 150 ml, a gravidade específica 

medida em 1,005 ou mais com refratômetro, ou 1,010 ou mais com sticks 

de laboratório. Para Amostras com volume de 150 ml  ou mais, a gravidade 

específica mediu 1,003 ou mais apenas com refratômetro. 

 

  



ANEXO G – REQUISITOS DE AGENTES DE COLETA DE AMOSTRAS 
 

G.1  Objetivo 

 

  Assegurar que os Agentes de Coleta de Amostras não tenham 

conflito de interesses e tenham qualificação e experiência adequadas para 

conduzir Sessões de Coleta de Amostra. 

 

 

G.2  Escopo 

 

  Os requisitos de Agentes de Coleta de Amostras partem do 

desenvolvimento das competências necessárias aos Agentes de Coleta de 

Amostras e vão até a entrega de acreditação identificável. 

 

 

G.3  Responsabilidade 

 

  A Autoridade de Coleta de Amostras é responsável por todas as 

atividades definidas neste Anexo. 

 

G.4  Requisitos – Qualificações e Treinamento 

 

G.4.1  A Autoridade de Coleta de Amostras deverá: 

 

a)  Determinar os requisitos necessários de competência, 

elegibilidade e qualificação para os cargos de OCD, de Escolta e de OCS;.e 

 



b)  Preparar as declarações de funções para todos os Agentes de 

Coleta de Amostras, descrevendo suas respectivas responsabilidades. No 

mínimo:  

 

i)  Agentes de Coleta de Amostras não podem ser Menores de 

Idade; e 

ii)  Os OCSs devem ter as qualificações adequadas e as habilidades 

práticas necessárias para realizar coleta de sangue venoso 

 

G.4.2  A Autoridade de Coleta de Amostras deverá certificar-se de que 

os Agentes de Coleta de Amostras assinem um contrato versando  sobre 

conflitos de interesses, confidencialidade e código de conduta. 

 

G.4.3  Os Agentes de Coleta de Amostras não poderão ser designados 

para uma Sessão de Coleta de Amostra em que tenham um interesse no 

resultado dessa Sessão. Basicamente, considera-se que os Agentes de 

Coleta de Amostras têm tal interesse se eles estiverem: 

 

a) Envolvidos na participação ou na administração do esporte no nível 

para o qual o Teste esteja sendo realizado; 

 

b) Relacionados com, ou envolvidos nos assuntos pessoais de qualquer 

Atleta que possa fornecer uma Amostra nessa Sessão de Coleta de Amostra; 

 

c) Tiverem membros da família ativamente envolvidos nas atividades 

diárias do esporte no nível para o qual o Teste esteja sendo realizado (p. ex., 

administração, atuação de técnico, treinamento, arbitragem, adversário, 

médico); 

 



d) Engajados em negócios com, ou se tiverem interesse econômico ou 

participação pessoal num esporte que tenha Atletas que estejam sujeitos a 

Teste; 

 

e) Auferindo ou tendo possibilidade de auferir ganho ou vantagem 

pessoal e/ou profissional direta ou indiretamente de terceiros devido às suas 

próprias decisões tomadas no desempenho de suas funções oficiais; e/ou 

 

f) Aparentar ter interesse particular ou pessoal que prejudique a 

capacidade de desempenhar suas funções com integridade de uma forma 

independente e determinada. 

 

 

G.4.4  A Autoridade de Coleta de Amostras deverá estabelecer um 

sistema que assegure que os Agentes de Coleta de Amostra sejam 

adequadamente treinados para realizar suas funções. 

 

G.4.4.1 O programa de treinamento para OCSs incluirá, no mínimo. 

estudos de todos os requisitos relevantes do processo de Testes e 

familiarização com as relevantes precauções padrão em configurações de 

cuidados com a saúde. 

 

G.4.4.2 O programa de treinamento para OCDs incluirá, no mínimo: 

 

a)  Treinamento teórico abrangente sobre diferentes tipos de 

atividades de Teste pertinentes ao cargo do OCD; 

 



b)  Observação de todas as atividades de Controle de Dopagem que 

sejam de responsabilidade do OCD conforme previsto no Padrão 

Internacional para Testes e Investigações, preferencialmente no local; e 

 

c)  A condução satisfatória de uma Sessão de Coleta de Amostra 

completa no local sob a observação de um OCD qualificado ou similar. O 

requisito relacionado à efetiva produção de Amostra de urina não será 

incluído  nas observações feitas no local. 

 

G.4.4.3 O programa de treinamento para Escoltas incluirá todos os 

requisitos relevantes do processo de coleta de Amostra, incluindo, sem 

limitação, as situações envolvendo Falha de Cumprimento, Atletas Menores 

de Idade e/ou Atletas com deficiência. 

 

G.4.4.4 A Autoridade de Coleta de Amostras que colha Amostras de 

Atletas de nacionalidade diferente daquelas dos Agentes de Coleta de 

Amostra que o atenderem (p. ex., num Evento Internacional ou num contexto 

Fora-Competição) devem assegurar que esses Agentes estejam 

adequadamente treinados para realizar suas funções com relação a tais 

Atletas. 

 

G.4.4.5 A Autoridade de Coleta de Amostras deverá manter em seus 

registros os dados de Escolaridade, treinamento, habilidades e experiência 

de todos os Agentes de Coleta de Amostras. 

 

 

G.5  Requisitos – Acreditação, reacreditação e delegação 

 



G.5.1  A Autoridade de Coleta de Amostras irá estabelecer um sistema 

de acreditação e reacreditação dos Agentes de Coleta de Amostras. 

 

G.5.2  A Autoridade de Coleta de Amostras deverá assegurar que os 

Agentes de Coleta de Amostras tenham concluído o programa de treinamento 

e que estejam familiarizados com os requisitos deste Padrão Internacional 

para Testes e Investigações (incluindo, sempre que o item 4.4.4 do Anexo G 

se aplicar, com relação à coleta de Amostras de Atletas que tenham 

nacionalidade diferente daquelas dos Agentes de Coleta de Amostras) antes 

de conceder a acreditação. 

 

G.5.3  A acreditação será válida por no máximo 2 (dois) anos. Os 

Agentes de Coleta de Amostras ficam sujeitos a uma avaliação (teórica e/ou 

prática) antes de serem reacreditados e terão que repetir um programa de 

treinamento completo caso eles não tenham participado de atividades de 

coleta de Amostra no prazo de um ano antes da reacreditação. 

 

G.5.4  Somente os Agentes de Coleta de Amostras que tiverem sua 

acreditação reconhecida pela Autoridade de Coleta de Amostras serão 

autorizados a conduzir atividades de coleta de Amostra em nome da 

Autoridade de Coleta de Amostras. 

 

G.5.5  A Autoridade de Coleta de Amostras deverá desenvolver um 

sistema para monitorar o desempenho dos Agentes de Coleta de Amostras 

durante o período de acreditação, incluindo a definição e implementação de 

critérios para revogar acreditações. 

 

G.5.6  Os OCDs podem desempenhar pessoalmente quaisquer 

atividades envolvidas na Sessão de Coleta de Amostra, exceto coleta de 



sangue, a não ser que sejam especialmente qualificados para tanto, ou 

podem orientar um Escolta para desempenhar atividades específicas que se 

enquadrem no escopo das funções autorizadas dos Escoltas conforme 

determinado pela Autoridade de Coleta de Amostras. 

  



ANEXO H – TESTES EM EVENTOS 
 

H.1  Objetivo 

 

  O procedimento que deve ser seguido quando uma Organização 

Antidopagem solicita permissão para conduzir Testes num Evento em que 

ela não tenha conseguido entrar em acordo sobre os Testes com os órgãos 

responsáveis pelo Evento, o objetivo da AMA ao analisar tais solicitações 

consiste em: 

 

a)  Incentivar a colaboração e coordenação entre as diferentes 

Organizações Antidopagem para otimizar a eficácia de seus respectivos 

programas de Testes; 

 

b)  Assegurar que as responsabilidades de cada Organização 

Antidopagem sejam adequadamente gerenciadas; e 

 

c)  Evitar provocar distúrbios e aborrecimentos logísticos ao Atleta.  

 

 

H.2  Escopo 

 

  O procedimento começa quando a Organização Antidopagem 

não responsável por iniciar ou dirigir Testes num Evento faz contato por 

escrito com o órgão responsável pelo Evento para obter permissão para 

conduzir Testes e termina quando a AMA emite uma decisão sobre quem 

será o responsável pela condução de Testes no Evento. 

 

 



H.3  Responsabilidade 

 

  Ambas as Organizações Antidopagem que buscam permissão 

para conduzir Testes num Evento, bem como o órgão responsável pelo 

Evento devem colaborar e, se possível, coordenar os Testes nesse Evento. 

Contudo, se isso não for possível, ambas as Organizações Antidopagem 

terão que submeter seus argumentos à AMA dentro dos prazos 

estabelecidos. A AMA tem a incumbência de analisar as circunstâncias e 

emitir uma decisão de acordo com os procedimentos previstos neste Anexo. 

 

H.4  Requisitos  

  Qualquer Organização Antidopagem que não seja responsável 

por iniciar e dirigir Testes num Evento de acordo com o item 5.3.2 do Código, 

mas que, no entanto, deseja conduzir Testes em tal Evento, deverá, antes de 

fazer contato com a AMA, solicitar tal permissão ao órgão responsável pelo 

Evento por escrito e com todas as justificativas. 

 

H.4.1  Tal solicitação deverá ser enviada ao órgão responsável com, no 

mínimo, 35 (trinta e cinco) dias de antecedência ao início do Evento (ou seja, 

35 (trinta e cinco) dias antes do início do período Em-Competição conforme 

definido pelas regras da Federação Internacional que cuida desse esporte). 

 

H.4.2  Se o órgão responsável se recusar ou não responder no prazo 

de 7 (sete) dias a contar do recebimento da solicitação, a Organização 

Antidopagem solicitante poderá enviar à AMA (com cópia ao órgão 

responsável) uma solicitação por escrito com todas as justificativas, uma clara 

descrição da situação, e toda a correspondência pertinente entre o órgão 

responsável e a Organização Antidopagem solicitante. Tal solicitação precisa 



ser recebida pela AMA em, no mínimo, 21 (vinte e um) dias antes do início do 

Evento. 

 

H.4.3  Após recebimento de tal solicitação, a AMA irá imediatamente 

pedir ao órgão responsável para que se manifeste sobre a solicitação e dê 

fundamentação para sua recusa. O órgão responsável deverá enviar 

resposta à AMA no prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento do pedido 

da AMA. 

 

H.4.4  Após a AMA receber resposta do órgão responsável, ou se 

nenhuma resposta for dada pelo órgão responsável no prazo de 7 (sete) dias, 

a AMA emitirá uma decisão fundamentada nos próximos 7 (sete) dias. Ao 

tomar sua decisão, a AMA irá considerar, entre outros, os seguintes aspectos: 

 

a)  O Plano de Distribuição de Testes para o Evento, incluindo a 

quantidade e o tipo de Testes planejados para o Evento; 

 

b)  O menu das Substâncias Proibidas para as quais as Amostras 

colhidas serão analisadas; 

 

c)  O programa antidopagem geral aplicado no esporte; 

 

d)  As questões logísticas que surgiriam ao se permitir que a 

Organização Antidopagem solicitante realize os Testes no Evento; 

 

e)  Quaisquer outras justificativas submetidas pela Organização 

Antidopagem solicitante e/ou pelo órgão responsável para recusar tais 

Testes; e 

 



f)  Quaisquer outras informações disponíveis que a AMA considere 

relevante. 

 

 

H.4.5  Se uma Organização Antidopagem que não seja o órgão 

responsável pelo Evento no país em que o Evento estiver localizado, dispuser 

ou receber informação de inteligência que se refira a potencial dopagem por 

Atleta(s) que vá (vão) competir no Evento, a Organização Antidopagem 

deverá compartilhar a informação de inteligência com o órgão responsável 

pelo Evento o quanto antes possível. Se nenhum Teste estiver planejado pelo 

órgão responsável pelo Evento e a Organização Antidopagem tiver condição 

de conduzir o Teste, o órgão responsável pelo Evento deverá avaliar se ele 

ou a Organização Antidopagem pode conduzir  os Testes 

independentemente do fato da informação de inteligência ser fornecida pela 

Organização Antidopagem no prazo de 35 (trinta e cinco) dias que antecedem 

o Evento. Se o órgão responsável pelo Evento não se engajar com a 

Organização Antidopagem que forneceu a informação de inteligência ou 

decida que ela não tem capacidade para conduzir os Testes, ou não autorize 

a Organização Antidopagem a conduzir Testes  no Evento, a Organização 

Antidopagem deverá notificar a AMA imediatamente. 

 

H.4.6  Se a AMA decidir que a permissão para conduzir Testes no 

Evento deva ser concedida, tanto em virtude de solicitação da Organização 

Antidopagem como em virtude de proposta da AMA, a AMA poderá dar ao 

órgão responsável a chance de conduzir tais Testes, a não ser que a AMA 

julgue não ser realístico nem apropriado nas circunstâncias. 

  



ANEXO I – COLETA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE 
AMOSTRAS DE SANGUE PARA PASSAPORTE BIOLÓGICO DE 
ATLETA 
 

I.1  Objetivo 

  Colher Amostra de sangue de um Atleta, para utilização 

relacionada com a medição de variáveis individuais de sangue de Atleta no 

escopo do programa Passaporte Biológico de Atleta, de maneira apropriada 

para tal utilização. 

   

 

I.2  Requisitos  

 

I.2.1  O planejamento de Teste deve considerar os dados de 

localização do Atleta para assegurar que a coleta de Amostra não ocorra 

dentro do período de 2 (duas) horas do Atleta para treinamento, participação 

em Competição ou outra atividade física semelhante. Se o Atleta tiver 

treinado ou competido menos do que 2 (duas) horas antes da hora em que 

ele tiver sido notificado sobre sua seleção, o OCD ou outro Agente de Coleta 

de Amostra designado deverá escoltar o Atleta até a expiração desse período 

de duas horas. 

 

I.2.2  Se a Amostra tiver sido colhida durante período de 2 (duas) 

horas de treinamento ou Competição, a natureza, duração e intensidade do 

esforço deverão ser registrados pelo OCD para disponibilizar essa 

informação à UGPA e, subsequentemente, aos Especialistas. 

 

I.2.3  Embora uma única Amostra de sangue seja suficiente no escopo 

do Passaporte Biológico de Atleta, é recomendável colher uma Amostra 

adicional B para uma possível posterior análise de Substâncias Proibidas e 



Métodos Proibidos em todo o sangue (p. ex., detecção de Transfusão de 

Sangue Homóloga (“HBT”), e/ou Agentes Estimuladores de Eritropoiese 

(AEEs)). 

 

I.2.4  Para Testes Fora-de-Competição, as Amostras de urina A e B 

devem ser colhidas junto com Amostra(s) de sangue para permitir Teste 

Analítico para AEEs, exceto se justificado de outra maneira por uma 

específica estratégia inteligente de Testes. 

 

[Comentário ao item 2.4 do Anexo I: As Orientações da AMA para Coleta de 

Amostra de Sangue refletem esses protocolos e incluem informações práticas 

sobre a incorporação de Testes para Passaporte Biológico de Atleta em 

atividades “tradicionais” de Testes. Foi incluída nas Orientações de Coleta de 

Amostra de Sangue uma tabela que identifica quais tempos específicos para 

entrega são apropriados quando se combina determinados tipos de Testes 

(ou seja, Passaporte Biológico de Atleta e Hormônio do Crescimento (GH), 

Passaporte Biológico de Atleta e Transfusão de Sangue Homóloga , etc.), e 

quais tipos de Amostras podem ser apropriados para transporte simultâneo.] 

 

I.2.5  A Amostra deverá ser mantida sob refrigeração desde a sua 

coleta até a sua análise, exceto quando a Amostra for analisada no local da 

coleta imediatamente. O procedimento de armazenagem é responsabilidade 

do OCD. 

 

I.2.6  O equipamento de armazenagem e transporte deve ser capaz 

de manter as Amostras de sangue em temperatura baixa durante o 

armazenamento. Nunca se deve deixar as Amostras de sangue congelar por 

inteiro . Ao escolher o equipamento de armazenagem e transporte, o OCD 

deve levar em conta o tempo do armazenamento, a quantidade de Amostras 



a serem guardadas no equipamento e as condições ambientais 

prevalecentes (temperaturas altas ou baixas). O equipamento de 

armazenagem deve ser um dos seguintes: 

 

a) Geladeira; 

b) Caixa térmica; 

c) Bolsa térmica; ou 

d) Qualquer outro equipamento com as mesmas funções acima. 

 

I.2.7  Um registrador de dados de temperatura deverá ser utilizado 

para registrar a temperatura desde a coleta até a análise da Amostra, exceto 

quando a Amostra for analisada no local da coleta imediatamente. O 

registrador de dados de temperatura deverá ter capacidade para: 

 

a) Registrar a temperatura em ºC, no mínimo uma vez por minuto; 

b) Registrar a hora no padrão GMT; 

c) Relatar o perfil de temperatura ao longo do tempo em formato de texto 

em uma linha por medição, seguindo o formato “AAAA-MM-DD HH:MM T”; e 

d) Ter uma ID única com no mínimo seis caracteres. 

 

 

I.2.8  Após a notificação ao Atleta de que ele/ela foi selecionado(a) 

para Controle de Dopagem e após o esclarecimento do OCD/OCS sobre os 

direitos e responsabilidades do Atleta no processo de Controle de Dopagem, 

o OCD/OCS solicitará ao Atleta para permanecer parado, em posição 

sentada normal, com os pés apoiados no chão por pelo menos 10 (dez) 

minutos antes de fornecer a Amostra de sangue. 

 



[Comentário ao item 2.8 do Anexo I: O Atleta não deverá se levantar em 

nenhum momento durante os 10 (dez) minutos que antecedem a coleta da 

Amostra. Não se deve manter o Atleta sentado durante 10 (dez) minutos 

numa sala de espera para então chamá-lo para dentro da sala de coleta de 

sangue.] 

 

I.2.9  O OCD/OCS deverá colher e registrar as seguintes informações 

adicionais num formulário suplementar para Passaporte Biológico de Atleta, 

formulário de Controle de Dopagem específico para Passaporte Biológico de 

Atleta, ou em outro formulário de relatório correlato a ser assinado pelo Atleta 

e pelo OCD/OCS: 

 

a) O Atleta ficou sentado por pelo menos 10 (dez) minutos com seus pés 

apoiados no chão antes da coleta de sangue? 

 

b) A Amostra foi colhida imediatamente após um mínimo de 3 (três) dias 

consecutivos de intensiva Competição de resistência, tal como uma corrida 

por etapas em ciclismo? 

 

c) O Atleta participou de sessão de treinamento ou de Competição nas 2 

(duas) horas que antecedem o exame de sangue? 

 

d) O Atleta treinou, competiu ou morou numa altitude superior a 1.500 

metros nas 2 (duas) semanas anteriores? Em caso afirmativo, ou na dúvida, 

o nome e o local onde o Atleta esteve e a duração de sua estada devem ser 

registrados. A altitude estimada deve ser informada, se sabida. 

 

e) O Atleta usou alguma forma de simulação de altitude, tal como uma 

tenda ou máscara hipóxica, etc., durante as 2 (duas) semanas anteriores? 



Em caso afirmativo, o máximo possível de informações sobre o tipo de 

equipamento e a forma como ele foi usado (p. ex., frequência, duração, 

intensidade) devem ser registradas. 

 

f) O Atleta recebeu qualquer(quaisquer) transfusão(sões) de sangue 

durante os 3 (três) meses anteriores? Houve alguma perda de sangue devido 

a acidente, patologia ou doação nos 3 (três) meses anteriores? Em caso 

afirmativo, deve-se registrar o volume estimado. 

 

g) O Atleta foi exposto a condições ambientais extremas durante as 

últimas 2 (duas) horas que antecedem a coleta de sangue, incluindo 

quaisquer sessões em qualquer ambiente aquecido artificialmente, tal como 

sauna? Em caso afirmativo, os detalhes devem ser registrados. 

 

 

I.2.10  O OCD/OCS deve ligar o registrador de dados de temperatura e 

colocá-lo no equipamento de armazenagem. É importante começar a 

registrar a temperatura antes da coleta de Amostra. 

 

I.2.11  O equipamento de armazenagem deve estar localizado na 

Unidade de Controle de Dopagem e ser mantido em segurança. 

 

I.2.12  O OCD/OCS instrui o Atleta a selecionar o Equipamento para 

Coleta de Amostra de acordo com o item 4.6 do Anexo D. Se o(s) tubo(s) de 

coleta não estiver(em) pré-etiquetados, o OCD/OCS deverá etiquetá-lo(s) 

com um único número de código antes do sangue ser extraído e o Atleta 

deverá verificar se os números de código casam. 

 

 



I.3  O Procedimento de Coleta de Amostra 

 

I.3.1  O procedimento para colher Amostra de sangue para fins do 

Passaporte Biológico de Atleta é consistente com o procedimento previsto no 

item 4 do Anexo D, inclusive quanto ao período sentado de 10 (dez) minutos 

(ou mais), com os seguintes elementos adicionais: 

 

a)  O OCS deve certificar-se de que os tubos de coleta foram 

enchidos adequadamente; e 

 

b)  Após o sangue cessar de fluir para dentro do tubo, o OCS deve 

remover o tubo do suporte e homogeneizá-lo manualmente, invertendo-o 

delicadamente pelo menos umas 3 (três) vezes. 

 

 

I.3.2  O Atleta e o OCD/OCS assinam os formulários suplementares 

de Controle de Dopagem e de Passaporte Biológico de Atleta, quando 

aplicável. 

 

I.3.3  A Amostra de sangue é lacrada e depositada num equipamento 

de armazenagem contendo o registrador de dados de temperatura. 

 

 

I.4  Requisitos de Transporte 

 

I.4.1  As Amostras de sangue deverão ser transportadas num 

equipamento que mantenha a integridade das Amostras ao longo do tempo, 

devido a mudanças na temperatura externa. 

 



I.4.2  O procedimento de transporte é responsabilidade do OCD. O 

equipamento de transporte deve ser transportado por meios seguros, usando 

o método de transporte autorizado pela Organização Antidopagem. 

 

I.4.3  A integridade dos Marcadores utilizados no módulo 

hematológico do Passaporte Biológico de Atleta é garantido quando o Escore 

de Estabilidade do Sangue (BSS) permanece abaixo de 85 (oitenta e cinco), 

sempre que o BSS é calculado como: 

 

BSS = 3* T + CAT 

 

sendo CAT o Tempo da Coleta até a Análise (em horas), e T a Temperatura 

média (em ºC) medida pelo registrador de dados entre a coleta e a análise da 

Amostra. 

 

I.4.4  No escopo do BSS, a tabela abaixo pode ser utilizada pelo 

OCD/OCS para estimar o tempo máximo de transporte até o Laboratório ou 

ao Laboratório Aprovado pela AMA para o Passaporte Biológico de Atleta, 

chamado de Tempo entre a Coleta e a Recepção (CRT), para uma 

determinada temperatura média T: 

   

T [ºC] CRT [h] 

15 35 

12 41 

10 46 

9 48 

8 50 

7 53 

6 55 

5 58 

4 60 



 

I.4.5  O OCD/OCS deverá, o mais rápido possível, transportar a 

Amostra ao Laboratório ou ao Laboratório Aprovado pela AMA para fins do 

Passaporte Biológico de Atleta. 

 

I.4.6  A Autoridade de Teste ou a Autoridade de Coleta de Amostras 

deverá imediatamente lançar no ADAMS: 

 

a)  O formulário de Controle de Dopagem conforme o Artigo 

4.9.1(b); 

 

b)  O formulário suplementar de Passaporte Biológico de Atleta, 

e/ou as informações adicionais específicas ao Passaporte Biológico de Atleta 

colhidas num formulário de relatório correlato; 

 

c)  Na Cadeia de Custódia, a identificação do registrador de dados 

de temperatura (sem nenhuma referência de tempo) e a zona horária do local 

de Teste em padrão GMT. 

 

   

 


