DEZEMBRO /2021

GABINETE

Agradecimentos e centelhas
O ano olímpico e paralímpico chegou ao fim, mas
o esporte e o Jogo Limpo não param. A sensação é
de dever cumprido em cada uma das áreas de
atuação da antidopagem, no entanto, com uma
centelha de querer mais. É um sentimento de
seguir adiante na missão de consolidar a cultura antidopagem no país, por meio de ações de
educação e controle em todas as manifestações esportivas, buscando o esporte limpo e saudável,
respeitando as normas e regramentos nacionais e internacionais.
Agradecimentos sinceros ao TIME ABCD, incansável, implacável e importantíssimo para que o
esporte brasileiro seja praticado em um ambiente justo e correto, dentro da conformidade.
“Abecedários”, parabéns pelo esforço e força para 2022!
Agradecimentos ao apoio concreto da Secretaria Especial de Esporte e do Ministério da
Cidadania que “chegam junto” com gestão, suporte e respaldo, pois também acreditam na
antidopagem como fundação do esporte e perseguem o Jogo Limpo.
Agradecimentos aos atletas e pessoal de apoio ao atleta (treinadores, médicos, fisioterapeutas,
fisiologistas, preparadores físicos, nutricionistas, familiares, enfim, todos que circundam o
desportista). A maioria esmagadora, que joga limpo e acredita que os fins não justificam os meios
e que é possível apostar no talento e no treinamento, na ciência e nas regras, para preservar a
saúde e o ambiente esportivo justo e equânime.
No mais, seguirmos com boa comunicação, pois a informação precisa fluir a fim de que a
prevenção se materialize e haja melhoria contínua dos processos. Por isso, já informamos aos
atletas e pessoal de apoio:
Fique por dentro e consulte a lista 2022:
https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/atletas/substancia
-e-metodos-proibidos/arquivos-lista-de-substancias-proibidas/lista-2022.pdf/
Falando nisso, não fique com dúvida, use os Canais de Comunicação da ABCD:
Denúncia: garantimos o sigilo completo do denunciante. Compartilhe informações ou qualquer
outra suspeita relacionada a dopagem pelo canal: denuncia@abcd.gov.br;
Sugestões, críticas e dúvidas:

• Assuntos institucionais: abcd@abcd.gov.br
• Autorização de Uso Terapêutico: aut@abcd.gov.br
• Sistema ADAMS: ajuda.adams@abcd.gov.br
• Coordenação de Educação: educacao@abcd.gov.br
• Whatsapp ABCD: (61) 99684-5388
• Telefone geral: (61) 2026 1478
E se você perdeu alguma palestra, seminário ou live da ABCD, eles estão disponíveis
nos links abaixo:
1. Dia Nacional do Jogo Limpo 2021:
https://www.facebook.com/SecretariaEspecialDoEsporte/videos/ao-vivo-neste-dia-nacional-do-jogo-limpo-a-secret%C3%A1ria-nacional-da-autoridad
e-bra/734826914127664/
2. 3º Seminário Brasileiro Antidopagem: https://youtu.be/9zHdc7_9fic
3. Jogo Limpo no Futebol: https://youtu.be/VA7V57EnEgU
4. Palestra de Educação Antidopagem – Wushu em casa: https://www.youtube.com/watch?v=oVJU73jJBGI
5. Palestra de Educação Antidopagem – Minas Tênis Clube - https://www.youtube.com/watch?v=R8j_t82Hkz0
6. O Papel as Agências em tempo de COVID – AASP - https://www.youtube.com/results?search_query=palestra+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+Antidoapgem+abcd
7. Papo de Incentivo: https://www.youtube.com/watch?v=FpBPFXqAL5E
8. Os atletas no Mundo da Antidopagem: https://www.youtube.com/watch?v=LzTYuW_SAdM
9. Educação Antidopagem e o panorama do atletismo no Brasil
https://www.facebook.com/SecretariaEspecialDoEsporte/videos/educa%C3%A7%C3%A3o-antidopagem-e-o-panorama-do-atletismo-no-brasil/918930295
499298/
10. Educação antidopagem e formação de atletas pelos clubes
https://ne-np.facebook.com/SecretariaEspecialDoEsporte/videos/educa%C3%A7%C3%A3o-antidopagem-e-forma%C3%A7%C3%A3o-de-atletas-pelos
-clubes/385630979748895/
11. Live 10 Anos da ABCD: https://www.youtube.com/watch?v=l2peCgS0qP4

EDUCAÇÃO

Capacitação dos Agentes de Controle
de Dopagem ABCD
O mês de dezembro foi repleto de cursos
direcionados

aos

Oficiais

de

Controle

de

Dopagem. Nos dias 18 e 19 de dezembro
aconteceu, de forma virtual, o 33º Curso de
Formação de Agentes – Oficiais de Controle de
Dopagem (OCD) e de Oficiais de Coleta de Sangue
(OCS). No dia 22 de dezembro ocorreu, também no formato virtual, o curso de atualização de
Agentes Antidopagem já credenciados pela ABCD.
No curso de formação, após ampla divulgação do edital, mais de 140 profissionais se
candidataram. No processo de seleção, cerca de 50% deles tiveram suas inscrições aprovadas
para o 33º Curso de Formação de Agentes. Os candidatos em formação tiveram aulas sobre a
história antidopagem, atribuições, responsabilidades e importância dos agentes antidopagem,
procedimentos técnicos do OCD e OCS, além de exposições práticas dos procedimentos.
No curso de atualização, que é direcionado para oficiais já certiifcados, 41 oficiais aptos e atuantes
em missões antidopagem tiveram explanações sobre as principais não-conformidades
registradas no sistema de gestão de qualidade de agentes, padronizações de procedimentos em
missões e uma mesa-redonda, com a troca de experiências vividas pelos profissionais em missões.
Assim, a ABCD ratifica que a educação é primordial em todas as suas áreas de atuação para
manter a excelência do trabalho como Organização Nacional Antidopagem (ONAD). A ABCD
acredita que a educação é o caminho. Quanto mais discutirmos e tivermos espaços
democráticos para a inserção da cultura antidopagem, melhor será a prevenção de atletas
quanto as violações das regras antidopagem.
Mais prevenção e educação antidopagem em 2022!

OPERAÇÕES

Dedicação e planejamento
Até o último minuto de 2021, a equipe de operação trabalhou arduamente na elaboração de
missões e planejamento para que as atividades
de controle de dopagem não perdessem o ritmo
no ano que se avizinhava. Com a nova forma de
contratação dos Oficiais de Controle de Dopagem e de Coleta de Sangue por meio do credenciamento realizado pela gestão da ABCD em
2021, os procedimentos de contratação e pagamento dos profissionais exigiu muito da equipe para que tudo corresse de maneira eficiente.
E para que o trabalho não fosse descontinuado, devido à necessidade de espera por aprovação
orçamentária e encerramentos contábeis que pudessem ocasionar atraso na realização de
missões, a equipe de operações se antecipou e se propôs a realizar uma ousada meta. Com o
auxílio dedicado da Coordenação Administrativa e Financeira, ficou estabelecida a meta de
realizar a contratação das missões de janeiro e fevereiro ainda em dezembro de 2021. Dessa
forma, evitou-se qualquer perda de oportunidade para controle de dopagem logo nos primeiros
dias de 2022.
Essa dinâmica era complexa, pois além de exigir que toda a programação financeira estivesse
compatível com os gastos, foi preciso produzir o trabalho de praticamente três meses de operações em um único mês. Além do trabalho operacional de todas as áreas da Secretaria, o compromisso e dedicação da equipe permitiram que dezenas de missões fossem planejadas, já que
as competições não param. Assim a ABCD luta pela continuidade do #JogoLimpo e entrega à
sociedade, atletas e toda comunidade esportiva um serviço de excelência.

GESTÃO DE RESULTADOS

CGGR alinha parceria com
Prof. Dr. da Unicamp
Em dezembro a equipe da Coordenação-Geral de
Gestão de Resultados (CGGR) realizou reunião
para alinhamento de parceira com o Professor
Doutor José Luiz da Costa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
José Luiz da Costa possui graduação em Farmácia
Bioquímica pela Universidade Federal de Alfenas
(2001), mestrado em Toxicologia e Análises Toxicológicas pela Universidade de São Paulo (2004),
doutorado em Química (Química Analítica) no Instituto de Química da Universidade de São
Paulo (2008), pós doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de
Campinas (2010) e no National Institute on Drug Abuse (NIDA-NIH, Baltimore, MD, EUA, 2013-2014).
O Dr. Luís irá auxiliar a CGGR em casos onde se requer avaliação técnica especializada, como nos
casos de alegação de produtos contaminados.
No dia 1º de dezembro, o Dr. Luís se reuniu virtualmente com a equipe da CGGR para entendimento das possíveis demandas, informações necessárias para as avaliações do especialista e
esclarecimentos gerais sobre os procedimentos da gestão de resultados.
Com essa parceria, a CGGR busca trazer mais informações para a resolução dos casos e segurança
para os auditores do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem no momento da formação de
convencimento.

INTERNACIONAL

Relatório de Testagem
A Agência Mundial Antidopagem (AMA-WADA)
publicou ainda em 2021 o relatório de testagem
referente ao ano de 2020. Documento a ser absorvido com concentração e contextualização. Por
óbvio, foi constatado o decréscimo de percentuais
do total de Resultados Analítico Adversos – RAA/AAFs, comumente chamado de “positivo para o
doping”. E também dos Resultados Atípicos, em virtude da diminuição da curva de testagem
geral como efeito da pandemia.
Fonte: AMA-WADA

CALENDÁRIO BRASILEIRO ANTIDOPAGEM
Vem aí!! Dia 15 de Janeiro de 2022, Dia Nacional do Jogo Limpo
e de Combate ao Doping nos Esportes. Nossa comemoração
será no dia 17, às 16h, via YouTube, com um lançamento imperdível. Participem, pois todo dia é DIA DO JOGO LIMPO!

@rededoesporte

CANAIS EXCLUSIVOS

Tira dúvidas ABCD
Informações antidopagem em geral

Educação
educacao@abcd.gov.br

ADAMS
Atleta GAT - Localização/ Whereabouts

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

Gestão de Resultados
gestao.resultado@abcd.gov.br

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

WhatsApp
(61) 99684-5388

