
CANAIS EXCLUSIVOS

Tira dúvidas ABCD/Solicitação
Informações antidopagem em geral

ADAMS
Atleta GAT - Localização/ Whereabouts

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

Operações
Solicitação de Controle 

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

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

@rededoesporte 

F E V E R E I R O / 2 0 2 1

Conformidade, credibilidade e transparência

GABINETE

Plano a pleno vapor!

EDUCAÇÃO

INTERNACIONAL 

Área de funcionamento
 ininterrupto e acelerado!

Cooperação 

OPERAÇÕES

Com informação da ABCD, farmácia
magistral é autuada por
manipular substância irregular

Após a comunicação à Anvisa sobre as farmácias 
magistrais que vinham manipulando SARMs, 
categoria de substância proibida no esporte e sem 
registro perante à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, recebemos um retorno positivo sobre a 
iniciativa da ABCD.

No início de fevereiro, a Coordenação-Geral de Gestão de Resultados (CGGR) recebeu informação 
da Anvisa de que a Vigilância Sanitária de Santa Catarina realizou inspeção in loco em farmácia de 
manipulação, após reporte da CGGR.

Na ação, a equipe da vigilância sanitária encontrou no estabelecimento estoque do insumo ‘osta-
rina’, o que levou à apreensão da substância e à lavratura de auto de infração em desfavor da 
farmácia magistral. 

A CGGR acompanhou nos últimos dois anos cinco casos de potenciais violações de regra antido-
pagem envolvendo SARMs (Moduladores Seletivos do Receptor de Androgênio).

SARMs é uma categoria de substância proibida pela Agência Mundial Antidopagem e alguns 
países proíbem o seu consumo por ausência de aprovação clínica completa para consumo 
humano.

Após consulta à Anvisa, a entidade confirmou que ‘ostarina’ não é uma substância registrada no 
órgão, e, portanto, não pode ser comercializada.

Em janeiro, a ABCD reportou os cinco casos de farmácias magistrais com fortes evidências de ma-
nipulação de SARMs à Anvisa para providências e medidas cabíveis.

Após recesso, a Justiça Antidopagem reiniciou os julgamentos e a Coordenação de Gestão de 
Resultados da ABCD redirecionou os procedimentos do seu Corpo Jurídico para o acompanha-
mento e participação nas audiências. Também foram iniciados os preparativos para o treinamen-
to especial dos membros da JAD com a participação integrada da ABCD, CAUT, TJDAD, LBCD e 
AMA. A sessão acontecerá no próximo mês.

No dia 24 de fevereiro, a AMA-WADA assinou um 
Memorando de Entendimento (MOU) para a 
cooperação e compartilhamento de informa-
ções na área de dopagem esportiva com o Escri-
tório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC), encarregado em dar suporte aos 
países membros contra ameaças relativas ao 
tráfico de drogas, crime organizado e terrorismo.

Neste sentido, a Agência Mundial promoveu em 2019 um encontro com as Organizações Na-
cionais Antidopagem (ONADs), as respectivas polícias federais dos países e a Interpol, em Me-
delín, na Colômbia, no âmbito da Conferência Global Anticorrupção. A ABCD esteve represen-
tada e vem mantendo relação próxima com a PF do Brasil, que é membro do Fórum Brasileiro 
Antidopagem.

No II Encontro do Fórum Brasileiro Antidopagem, a ser realizado neste semestre, poderá ser 
discutido uma iniciativa semelhante ao da AMA-WADA com a UNODC, que resulte em um 
Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal, o LBCD e a ABCD para intercâmbio de 
conhecimento científico e recursos. 

As possibilidades são múltiplas, podendo resultar no aprimoramento da capacidade analítica 
e do desempenho do LBCD, bem como no compartilhamento de dados e informações sobre 
substâncias novas e emergentes, no intercâmbio de informações para desenvolver pesquisas 
e análises na área, além de auxiliar no combate ao crime organizado interestadual e ao tráfico 
de substâncias utilizadas na dopagem. 

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. 

Fonte:  AMA – WADA

Oficializada a conformidade do Brasil perante a 
Unesco, a ABCD segue conceituada em sua 
participação nas reuniões e encontros virtuais 
do grupo latino americano e também no traba-
lho de reformulação do sistema de monitora-
mento da Agência da ONU, o questionário AD-
logic, em um bloco formado por mais de 20 
países. Isso gera credibilidade ao Brasil, que se 
mostra sempre à disposição em cooperar com 

os demais países e ao mesmo tempo, permite aprofundarmos os pontos de desenvolvi-
mento da antidopagem por aqui. 

Também foi feita a divulgação do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD) 
junto às organizações nacionais antidopagem da América Latina, apoiada pela Diretoria de 
Relações Internacionais do Ministério da Cidadania.

Assim, seguimos dia a dia com o alerta máximo ligado para a conformidade do Brasil peran-
te o sistema antidopagem internacional, em especial perante a AMA-WADA, o que requer o 
entendimento governamental e da comunidade esportiva de que a antidopagem é um 
pilar do esporte, sem o qual ele literalmente não se sustenta e perde a efetiva representativi-
dade em caso de alguma não-conformidade. 

E para manter esta fundação ativa e consistente, são necessários recursos humanos, finan-
ceiros e tecnológicos, além de uma boa governança para cumprimento e consecução das 
metas. Assim pautamos nosso trabalho.

Neste sentido, foi publicado o Painel ABCD com os indicadores de despenho por área 
referente ao ano de 2020, reforçando o compromisso com a transparência das ações e 
prestação de contas. Trata-se de uma atividade de aprimoramento contínuo e de suma im-
portância para o desenvolvimento da política antidopagem e dos programas de cada área.

E se você tem alguma suspeita de conduta fora dos padrões ou de uma potencial violação 
de regra, entre em contato conosco pelo email: denuncia@abcd.gov.br. A segurança e pro-
teção das informações são garantidas.

GESTÃO DE RESULTADOS

Muitas reuniões virtuais e presenciais - sempre 
com os devidos cuidados e respeitando os pro-
tocolos sanitários - foram feitas neste mês, 
dando início à implementação do Plano de Edu-
cação 2021 da ABCD.  No radar, estão as 30 enti-
dades que a ABCD vai expandir as suas ações de 
educação de forma ativa. 

Além dos encontros para ouvir críticas e suges-
tões dos responsáveis por estas entidades, foi possível conciliar agendas com o Comitê Brasi-
leiro de Clubes, a Confederação Brasileira de Badminton, o Instituto Brasileiro de Direito Des-
portivo, o Comitê Olímpico do Brasil, bem como as Comissões Desportivas Militares do Exérci-
to, Marinha e Aeronáutica, por meio da Comissão Desportiva Militar do Brasil, que completou 
65 anos em fevereiro. 

Reuniões com a Agência Internacional Antidopagem (ITA), visando conhecer melhor o seu 
programa de treinamento internacional, também agregaram possibilidades educacionais 
significativas para o nosso trabalho. 

Em outra frente, seguimos fazendo o dever de casa. Mantemos a equipe da ABCD atualizada 
e em contínuo processo de educação. Realizamos o primeiro treinamento interno de 2021 
sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conhecimento essencial nos dias de hoje. 

Já na área de pesquisa e publicações, a ABCD deu suporte às entidades sobre edital da 
Unesco. 

Em fevereiro, também foram lançadas as regras para o recebimento de artigos especiais pela 
ABCD, disponíveis aqui. 

E os nossos “cards” nas redes sociais também estão indo de vento em popa. Toda terça-feira 
são publicados nos perfis da Secretaria Especial do Esporte. 

Acompanhe! 

Entre testes e missões, reuniões de alinhamen-
to e suporte ao LBCD o trabalho em fevereiro 
não parou. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e 
o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), parceiros 
signatários, cooperaram como esperado para 
que os trabalhos em campo fossem realizados 
de forma mais eficaz. 

Uma parceria efetiva com a Usada - a agência 
norte-americana de antidopagem - foi estabelecida no último mês, reforçando os laços 
entre as entidades. 

Reuniões com a Agência Internacional Antidopagem (ITA) também foram recorrentes, 
assim como os questionamentos da AMA-WADA sobre todos os trabalhos realizados. 

As tratativas para os novos Termos de Delegação de Coleta com entidades esportivas como 
a CBF ocuparam um bom tempo da equipe em fevereiro e, com certeza, as relações devem 
se estreitar e fortalecer o compromisso com a legalidade e transparência. 

Atenção Oficiais de Controle de Dopagem (OCDs)!

As missões supervisionadas e certificadoras continuam, e em breve mais profissionais esta-
rão aptos a estarem em campo! Foi feita a renovação do Termo de Compromisso, Confiden-
cialidade e Sigilo dos Oficiais de Controle de Dopagem já que, em tempos de pandemia e de 
novas normativas sobre proteção de dados, o compromisso de todos deve ser lembrado e 
periodicamente revisto. A busca pela informatização também continua, sendo certo que, 
tudo que está ao alcance da área de operações está sendo feito para evoluirmos nesse 
aspecto do controle. 

Atenção atleta!

Importante informação também são as notificações do Grupo Alvo de Testes (GAT), que con-
tinuam. Portanto, se você é atleta e faz parte do GAT, ou conhece algum atleta que está na 
lista disponibilizada no site da ABCD fique atento e entre em contato conosco.

https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/eventos/calendario-antidopagem
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2021-02/wada-signs-agreement-with-united-nations-office-on-drugs-and-crime
https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/atletas/grupo-alvo-de-testes/lista-atletas-gat-2021-por-ordem-alfabetica.pdf
https://www.gov.br/abcd/pt-br/centrais-de-conteudo/Artigos
https://www.gov.br/abcd/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/relatorios/relatorios/2020_painel-abcd_geral_site.pdf

