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Participações institucionais no Brasil 
e no mundo

ABCD esteve presente ativamente em audiên-
cias públicas do parlamento brasileiro e 
também em eventos internacionais da AMA 
(Agência Mundial Antidopagem), iNADO e 
Unesco durante o mês de maio. Primeiro desta-
camos as audiências realizadas pela Comissão 
do Esporte da Câmara dos Deputados, uma 

GABINETE

sobre o Plano Nacional de Desporto e outra sobre políticas públicas esportivas, com apre-
sentação feita pelo Ministério da Cidadania e participação do Secretário Especial de Esporte.

Já as participações internacionais trouxeram muita força e credibilidade para a antidopagem 
brasileira ao mostrar ao presidente da AMA e ao board da Unesco e demais organizações 
antidopagem e governos pelo mundo como está a política do país em prol do #JOGOLIMPO

E é sempre bom lembrar, caso tenha alguma suspeita de conduta fora dos padrões ou de 
uma potencial violação de regra antidopagem, entre em contato conosco pelo email: 
denuncia@abcd.gov.br. A segurança e proteção das informações são garantidas.

ABCD marca presença nos webinários da AMA

Maio foi marcado pela participação da Coordena-
ção-Geral de Gestão de Resultados (CGGR) na série 
de palestras virtuais promovidas pela AMA para 
países da América Latina.

As palestras foram ministradas pela Dra. Tharinda 
Puth, gerente de assuntos legais, com moderação 

GESTÃO DE RESULTADOS

da Dra. María José Pesce, diretora do escritório latino-americano da AMA, e do Dr. Federico Per-
roni, gerente do escritório latino-americano.

O webinar teve como tema central a gestão de resultados de acordo com o Padrão Internacio-
nal para Gestão de Resultados, novo documento que aborda as questões da área e que passou 
a ter vigência no início do ano.

No dia 5 de maio, primeira sessão do webinar, foram abordados assuntos como: notificações; 
acordos de gestão de resultados; suspensão provisória; processo de audiência; painel de apela-
ção e independência institucional.

Na segunda sessão, realizada no dia 12 de maio, alguns dos temas tratados foram: estabeleci-
mento das sanções; substâncias de abuso; definição de intenção; graduação da culpa e produ-
tos contaminados.

As sessões dos dias 19 e 26 foram dedicadas a responder às dúvidas dos participantes, onde 
foram discutidos, dentre outros, aspectos da independência institucional, sanções em caso de 
substâncias de abuso, período em competição e fora de competição.

O webinar foi promovido pela AMA e direcionado às pessoas que trabalham diretamente com 
a revisão inicial da gestão de resultados e membros de painéis, ou no caso do Brasil, a Justiça 
Antidopagem (JAD), composta pelo Tribunal único para assuntos antidopagem, o TJDAD, que 
julga as violações das regras e pela Procuradoria, responsável pelo oferecimento das denúncias. 

Agenda significativa

As políticas públicas voltadas para a proteção da 
infância e da adolescência aplicada aos atletas da 
base do futebol brasileiro foram debatidas no pri-
meiro webinar de 2021 do Programa Integra 
Brasil. Na oportunidade, foram apresentadas 
também ações do programa, como capacitações 

EDUCAÇÃO

para profissionais que trabalham com crianças e adolescentes no futebol, e a Escola Amiga 
do Atleta, voltada para o acesso, permanência e redução da evasão escolar.

A novidade do Integra Brasil para 2021 serão as capacitações para profissionais que traba-
lham com crianças e adolescentes no futebol, nas temáticas relacionadas aos direitos huma-
nos, além da Escola Amiga do Atleta, que vai desenvolver ações voltadas para acesso, perma-
nência e redução da evasão escolar.

Além dos webinares, o Integra Brasil vai promover durante o ano inserções em campo duran-
te partidas de futebol, com campanhas de sensibilização, promoção e enfrentamento às vio-
lações de direitos da criança e do adolescente, das mulheres, além de promover a igualdade 
racial e de pessoas com deficiência. A iniciativa vai realizar também eventos temáticos de 
vivências de futebol em regiões de vulnerabilidade social para desenvolver diferentes proje-
tos, como o Seleções do Futuro, da Secretaria Especial do Esporte.

Parte das ações, a ABCD trabalha com o seu Plano de Educação e está à disposição de todas 
as organizações esportivas, clubes e confederações para difundir a cultura da antidopagem.  

Lançado em 2019 e executado em 2020, o Integra Brasil foi idealizado pela Secretaria Nacio-
nal de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor da Secretaria Especial do Esporte do Minis-
tério da Cidadania, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Huma-
nos e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em 2021, o Integra Brasil ganhou mais dois 
parceiros: o Ministério da Educação e a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

O Integra Brasil, que conta com o apoio de clubes de futebol profissional, universidades e go-
vernos estaduais e municipais, tem como metas prioritárias a promoção dos direitos huma-
nos e dos direitos do torcedor; a formulação de políticas públicas voltadas para a promoção 
do ensino fundamental e do ensino médio de atletas do futebol; a promoção da formação de 
professores e coordenadores pedagógicos das escolas de educação básica na área do des-
porto; e a promoção da educação antidopagem e dos valores do espírito esportivo em am-
bientes esportivos e escolares por meio de todas as modalidades do futebol.

Destacamos ainda, a conclusão da primeira etapa do Acordo de Cooperação Técnica entre a 
ABCD e a Secretária Municipal de Esportes e Lazer de Belo Horizonte que tem como objetivo 
ações de educação e divulgação de informações sobre antidopagem direcionadas aos profis-
sionais de Educação Física e professores da prefeitura da capital mineira. A Ação de educação  
foi composta por três módulos denominados de Oficina Antidopagem, onde servidores da 
ABCD atuaram como palestrantes abordando temas relevantes como: Ética e Valores no 
Esporte; Dopagem e Antidopagem; e o Controle de Dopagem.

Confira a webinar completa aqui

Amostras em tempo de pandemia

A Agência Mundial Antidopagem noticiou com 
satisfação o retorno do número de amostras cole-
tadas pelas organizações antidopagem ao redor 
do mundo a patamares compatíveis com anos 
anteriores, apesar da pandemia de Covid-19.

INTERNACIONAL 

Os números dos testes mais recentes, descritos na tabela abaixo, revelam que em março de 
2021, foram coletadas 22.649 amostras por 145 ADOs, o maior registro desde o início da pande-
mia em março de 2020.

A entidade ressalta que os testes realizados fora de competição foram até superiores no primei-
ro trimestre de 2021 se comparados ao mesmo período de 2019. E atribui esse alto índice de 
atividade antidopagem ao Guia de Orientação para a Saúde e também ao programa mundial 
de vacinação, favorecendo os planos de distribuição de testes para os Jogos Olímpicos e Para-
limpicos de Tóquio.
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Parcerias e foco na preparação para 
Tóquio 2020

A área científica da ABCD vem trabalhando de 
forma constante e próxima as parcerias com federa-
ções internacionais e com a ITA (Agência Internacio-
nal de Teste), uma organização antidopagem que 
não se confunde com a AMA.

Essas parcerias giram em torno não só do que o Brasil pode fazer pela antidopagem mundial, 
mas principalmente o que a cooperação internacional pode ajudar o país a seguir executando 
a sua Política Nacional em conformidade, incluindo o monitoramento de atletas brasileiros que 
residem e treinam em território nacional e no exterior.

Outra ajuda mútua que resulta do bom relacionamento com essas mesmas entidades é a 
orientação de atletas no acesso e preenchimentos do formulário de localização (whereabouts) 
no ADAMS.

Destacamos ainda ações em função do ano olímpico e paralímpico como o suporte constante 
aos atletas do Grupo Alvo de Testes (GAT) da ABCD, facilitando o entendimento e a melhor utili-
zação das ferramentas disponibilizadas pela AMA para acompanhamento da localização, e o 
atendimento aos atletas e pessoal de apoio, principalmente médicos, com a orientação espe-
cializada em relação à solicitação de Autorização de Uso Terapêutico (AUT). 

E caso ainda pairem dúvidas sobre a composição de medicamentos comercializados no Brasil 
que contenham substâncias proibidas não hesitem e escrevam para aut@abcd.gov.br.

OPERAÇÕES

CALENDÁRIO BRASILEIRO ANTIDOPAGEM

Vem aí! 

Data: 23, 24 e 25 de junho 
Inscreva-se aqui

E você sabia que a ABCD possui um calendário e que seu evento sobre antidopagem pode estar 
nele? É fácil, basta preencher o formulário na página da ABCD, ou diretamente nesse link e 
aguardar para que possamos avaliar a solicitação. Junte-se à ABCD na luta contra a dopagem. 

Fonte: AMA-WADA

3o Seminário Brasileiro
Antidopagem
Virtual


