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GABINETE

Expectativa e realizações
Na expectativa e atentos à aprovação do
Orçamento Federal em abril, podemos agora
prosseguir confiantes com o planejamento
geral da ABCD em todas as suas áreas de
atuação, já que tivemos a disponibilização
integral dos recursos previstos para esta
Secretaria Nacional.
Além disso, o mês também foi marcado pela celebração do Dia Internacional do Jogo Limpo,
detalhado mais abaixo pela nossa área de Educação. Ainda tivemos as renovações dos
Termos de Delegação de Coleta com entidades de administração do desporto, como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e dos Termos de Execução Descentralizada para as
análises antidopagem com o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD), único
credenciado na América Latina. Confira aqui o resumo da atuação do LBCD.
E no tocante à postura ativa da ABCD nas relações internacionais, o Brasil se fez presente na
Assembleia Eletiva Virtual iNADO (sigla em inglês para Instituto das NADOs - Organização
Nacional Antidopagem), que elegeu sete novos membros do Conselho Administrativo da
instituição. Dentre eles o diretor executivo da Autoridade Antidopagem de Portugal, Antônio Julio Nunes, que contou com o apoio da ABCD.
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.

EDUCAÇÃO

Agenda cheia
Como sinalizado na edição anterior do nosso Boletim, tivemos em abril a comemoração do Play
True Day, ação mundial de sensibilização em
prol do Jogo Limpo. O dia “D” foi o 9 de abril, no
qual a ABCD promoveu duas importantes ações.

A primeira delas, uma palestra com Ben Sandford, presidente da Comissão de Atletas da
AMA-WADA, que falou especialmente para a Comissão Nacional de Atletas liderada por
seu presidente Mosiah Rodrigues.
A segunda foi a oportunidade de dar as mãos simbolicamente em ações virtuais, fazendo
um card em conjunto com outros países latino americanos que integraram a parceria. A
mensagem foi de ética, saúde e união. Os membros do Fórum Brasileiro Antidopagem
também aderiram à campanha, fazendo da data um marco.
Em abril também tivemos três ações educacionais direcionadas ao skate, modalidade que
está debutando nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As atividades foram ministradas para atletas
de alto rendimento, comissão técnica, pais e agentes esportivos.
A ABCD também se fez presente, à convite da Confederação Sul Americana de Futebol (Conmebol), em evento realizado em parceria com a CBF, de treinamento direcionado aos Oficiais de Controle de Dopagem da referida instituição.
No mês ainda foi realizada a prova de atualização dos Oficiais de Controle de Dopagem da
ABCD, aplicada em dois períodos, visando a recertificação dos mesmos. Reforçando que o
compromisso com a qualidade nos serviços prestados em antidopagem é crucial para a integridade do sistema. A lista com os aprovados e aptos ao exercício desta atividade está no
site da ABCD.
Foi em abril também que a execução dos projetos piloto, frutos de acordos com a Secretaria
de Esportes e Lazer de Belo Horizonte (SMEL) e com a Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), ganharam fôlego com o desenvolvimento dos conteúdos e agendamentos necessários. Em breve, portanto, teremos novidades sobre o andamento dos mesmos. A ABCD deposita muita confiança no sucesso de ambos e acredita que serão replicados para as demais
regiões do país.

OPERAÇÕES

Testes e renovação com LBCD
Os testes antidopagem representam a parte
palpável e essencial do controle de dopagem e
por isso seguem seu curso com os devidos cuidados por conta da pandemia, especialmente
com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio.
As tratativas com o único laboratório credenciado da América Latina, o LBCD, seguem muito
bem e o Termo de Execução Descentralizada foi renovado, garantindo-se por mais 12 meses o
processamento das análises necessárias ao cumprimento do plano de distribuição de testes da
ABCD 2021 e mais que tudo, a conformidade do Brasil por meio da consolidação desta parceria
em prol do Sistema Brasileiro Antidopagem.
Ampliado o canal de comunicação com a diretoria técnica, foram recebidas muitas devolutivas dos Oficiais de Controle de Dopagem para melhorias dos processos internos, o que tem
sido avaliado constantemente. Outra atuação importante da área foi a presença em audiências com subsídios técnicos aos processos sob julgamento perante o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem.
A AMA-WADA também acompanhou a ABCD em abril, monitorando e orientando técnica e
institucionalmente a Organização Nacional Antidopagem do Brasil (ONAD) para a manutenção da sua conformidade. As relações institucionais e internacionais são perenes e acontecem
dia a dia. A preocupação com melhorias em fluxos e comunicações tem sido uma atividade
constante por parte dos envolvidos seja de forma interna, seja diante das relações desenvolvidas com outros atores do cenário esportivo.

GESTÃO DE RESULTADOS

Atuação da ABCD auxilia União Internacional
de Ciclismo em dois casos envolvendo SARMs
A Coordenação-Geral de Gestão de Resultados
(CGGR), em cooperação com a União Internacional de Ciclismo (UCI, na sigla em inglês), forneceu
informação sobre SARMs no Brasil.
SARMs é descrito como um modulador seletivo
dos receptores dos androgênios, da classe S1 –
Agentes Anabolizantes, da Lista de Substâncias e
Métodos proibidos pela Agência Mundial Antidopagem e alguns países, como o Brasil, proíbem o uso e manipulação por ausência de aprovação clínica completa para consumo
humano.
Em 2020, a UCI entrou em contato com a CGGR para consultar sobre a situação de SARMs
no país. Em dois processos conduzidos pela entidade internacional, a defesa dos atletas
apontou suspeita de produto contaminado, ou seja, que o resultado analítico adverso pudesse ter advindo de consumo de suplemento contaminado com a referida substância. Os
casos envolviam suplementos produzidos por farmácia de manipulação.
As trocas de mensagens continuaram até outubro do ano passado, quando a CGGR, então,
encaminhou as informações conclusivas obtidas junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
Dentre as atribuições de investigação da própria ABCD, a CGGR vinha conduzindo a apuração dos casos envolvendo SARMs, e a Anvisa foi oficiada para a obtenção de informações
adicionais sobre tais substâncias e atividades correlatas, ocasião em que a entidade nacional de vigilância sanitária confirmou que a substância ostarina não é registrada no órgão, e,
portanto, não poderia ser manipulada ou comercializada no país.
Tais informações repassadas pela ABCD à UCI contribuíram nas decisões daquela entidade
referente aos casos envolvendo SARMs, conforme comunicado feito à ABCD no final de
março e início de abril.
A cooperação entre organizações antidopagem é uma das responsabilidades dos signatários do Código Mundial Antidopagem e a ABCD desempenha constantemente tal atribuição em nome da luta contra a dopagem no esporte pelo mundo.

INTERNACIONAL

Acompanhe aqui a agenda aberta para
os seminários virtuais da Agência Mundial
Antidopagem.
Recomendamos, especialmente aos
atletas, o evento abaixo:
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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

