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GABINETE

Rumo à Tóquio
Chegamos ao meio do ano e às vésperas dos
Jogos Tóquio 2020. Ainda vivemos tempos de
muitas restrições e o novo normal já não é mais
tão novo assim para ninguém. O mundo segue
como pode em todos os níveis e esferas de atividades, privadas e públicas.
Para a antidopagem, os desafios não são maiores nem menores e devem ser encarados com
a máxima naturalidade possível para que as decisões sejam sempre assertivas e produzam os
resultados esperados de forma satisfatória e segura.
E neste caso, resultados não são só, ou necessariamente, encontrar um RAA (Resultado Analítico Adverso), o “positivo” para a dopagem, mas também, melhorar processos continuamente,
inovar, seja numa simples ideia até projetos mais ousados que visem o desenvolvimento da
antidopagem e, principalmente, acreditar que a EDUCAÇÃO é por definição a salvação da humanidade e do Esporte Limpo.
Estamos “ultra, mega, power” felizes com a realização do 3º Seminário Brasileiro Antidopagem,
o maior e principal evento educacional da ABCD e que contou com parceiros de alta relevância
e impacto no esporte brasileiro.
Planejar, produzir e realizar uma ação dessa relevância e com excelência é motivo de orgulho
e comemoração, pois o impacto e os frutos serão colhidos dia após dia, com mais conhecimento antidopagem circulando, mais condutas corretas em campo e fora dele, mais ética e saúde,
e mais espírito esportivo para podermos alcançar e garantir cada vez mais o #JogoLimpo!

EDUCAÇÃO

3º Seminário Brasileiro Antidopagem
e a educação
Pautados pelos Pilares Educacionais, mais especificamente pelo Pilar IV – Educação Antidopagem, a ABCD por meio do 3º Seminário Brasileiro Antidopagem, cumpriu com êxito mais uma
meta de seu Plano de Educação 2021, a saber, o
de proporcionar amplo acesso à informação oficial. Além disso, a Autoridade ratificou a sua
missão de disseminar a cultura do #JogoLimpo de forma coordenada pelo país.
Vale ressaltar que todo o sucesso é oriundo da parceria e do apoio dos convidados internacionais da Agência Mundial Antidopagem (AMA-WADA) e da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), além de representantes de comitês, confederações, universidades, institutos,
comissões nacionais e alguns representantes da imprensa esportiva que coadunam dos
mesmos objetivos: esporte livre de dopagem e defesa do atleta limpo!
Salientamos que os três dias de seminários encontram-se gravados na página oficial do
YouTube da Secretária Especial do Esporte.
Vale a pena rever, ou para aqueles que por algum motivo não conseguiram participar, assistir
pela primeira vez.
Outra meta do Plano de Educação Antidopagem 2021 que estamos realizando com sucesso
é o Programa de Adesão ao #JogoLimpo, voltado para entidades que desejam a certificação
da ABCD atestando seu compromisso com a política antidopagem do Brasil. Qualquer entidade de administração ou prática desportiva no país pode solicitar a adesão, assim como
organizações que lidam direta ou indiretamente com o esporte e tenham interesse na causa.
O programa tem regras próprias e requisitos a serem preenchidos, para que, ao final, a ABCD
possa disponibilizar o certificado de adesão ao #JogoLimpo, reconhecendo a entidade que
de fato comunga dos mesmos objetivos: o esporte livre de dopagem.
Verifique se sua entidade faz parte desta lista
Assim reiteramos o convite para adesão ao #JogoLimpo. Para dar o primeiro passo, basta preencher o formulário.

OPERAÇÕES

Gestão de qualidade
Você sabia que em 2020 a ABCD instituiu um sistema de controle de qualidade para detecção de não
conformidades nos procedimentos de coleta realizados pelos seus Agentes de Controle de Dopagem?
O objetivo é assegurar que todas as ações sejam identificadas, documentadas e devidamente
examinadas, podendo originar medidas corretivas e preventivas.
O Sistema de Gestão de Qualidade de Agentes (SGQA) não deve e nem pode ser considerado uma
investigação policial ou um processo administrativo disciplinar que visa punir. Trata-se de uma
ferramenta que aponta possibilidades de melhorias constantes nos procedimentos da ABCD.
No entanto, nos casos de não conformidades mais graves, há a possibilidade de abertura de
processo administrativo conforme a legislação.
A medida perante uma não conformidade depende da importância da mesma e da sua influência no resultado final no trabalho da ABCD. Hoje, existe uma tabela com 27 não conformidades elencadas segundo o grau de sua natureza: leve; média; grave ou gravíssima.
Todos os envolvidos diretamente na ocorrência de uma não conformidade são notificados. Estas
medidas promovem uma melhoria contínua no serviço prestado pela ABCD e permitem que
tanto os profissionais envolvidos, como o público alvo se beneficiem das suas consequências.
O sistema permite, também, o acréscimo de pontos por atividades realizadas e subtração de
pontos por falhas de execução. Com este controle de qualidade, além da melhoria na eficiência
da política antidopagem, tornam-se mais claras as regras de classificação dos profissionais para
seleção e indicação para outras organizações quando há a necessidade de escalação para a
realização de grandes eventos esportivos.

GESTÃO DE RESULTADOS

Notificações sobre falha de localização
Em junho, a equipe da Coordenação-Geral de
Gestão de Resultados (CGGR) iniciou sua preparação para assumir a demanda de notificações sobre
potenciais falhas de localização, que é uma violação
tipificada no Código Brasileiro Antidopagem (CBA).
Constitui falha de localização o cometimento de três falhas de preenchimento e/ou testes perdidos por atleta incluído no Grupo Alvo de Testes (GAT) da ABCD.
O GAT é um conjunto de atletas prioritários no plano de testes da ABCD, estabelecido com a finalidade de que cada atleta seja submetido a, no mínimo, três testes fora de competição no ano.
Os atletas que passam a fazer parte do GAT devem fornecer informações de localização trimestralmente e dentro dos prazos estabelecidos, via ADAMS.
Na hipótese de verificação de potencial falha de preenchimento ou teste perdido, o atleta
deverá ser notificado de tal falha, seguindo um procedimento específico para esse tipo de violação, que hoje está estabelecido no Padrão Internacional de Gestão de Resultados.
Até então, tanto o monitoramento do GAT, como as notificações de potenciais falhas estavam
a cargo exclusivo da Diretoria Técnica (DITEC). Com a mudança, a DITEC continua a monitorar
o GAT e no caso de verificação de uma potencial falha, encaminha o processo à CGGR para avaliação e início de procedimento de notificação do atleta.
A configuração de uma falha de localização (conjunto de três falhas no período de um ano)
pode implicar em suspensão de dois anos.
No momento, a equipe da CGGR está desenvolvendo alinhamentos com a Diretoria Técnica
para a transição da demanda e passando por treinamento para conhecer todo o procedimento
de falha de localização.

INTERNACIONAL

“Nenhum Estado-parte fica para trás”
Este é o lema do programa do Fundo de Eliminação do Doping no Esporte que dá suporte a projetos antidopagem da Sétima Sessão da Conferência das Partes (COP7) da Convenção Internacional
contra o Doping no Esporte da Unesco.
O Comitê de aprovação do Fundo de Eliminação do Doping no Esporte se reuniu em Moscou
no dia 15 de junho e contabiliza até o momento 15 projetos aprovados, sendo 13 nacionais e dois
regionais.
Os critérios observados levam em consideração os esforços de alta conformidade, a coerência
entre os objetivos e a proposta em si e outros desafios específicos. Foram contemplados os
seguintes países: Butão; Cabo Verde; Costa Rica; Grécia; Malawi; Mongólia; Panamá; Romênia;
Saint Martin; Trinidad e Tobago; e Ucrânia.
O Comitê ainda deliberou sobre o modelo de referência para submissão de projetos ao Fundo,
que estará disponível na página oficial Fund’s website antes da COP8 prevista para outubro.

Fonte: Unesco

CALENDÁRIO BRASILEIRO ANTIDOPAGEM

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.

@rededoesporte

CANAIS EXCLUSIVOS

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

Operações
abcd@abcd.gov.br

ADAMS
ajuda.adams@abcd.gov.br

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

Gestão de Resultados
abcd@abcd.gov.br

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

