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Valores no esporte 

Novos desafios

Enfim 2020 se foi!! Enquanto desejávamos 
imensamente a chegada do novo ano como 
simbolismo de tempos mais saudáveis, novos 
projetos e novas metas, ainda precisávamos de 
cada minuto de 2020 para que conquistas sig-
nificativas se realizassem. E assim se fez. 

GABINETE

Missão comprida, porém, cumprida com sucesso e esforço de todo TIME ABCD que, com 
muita união, dedicação e compromisso, demonstrou mais uma vez a sua paixão pela anti-
dopagem. E claro, gratidão e reconhecimento ao suporte incondicional da Secretaria Espe-
cial de Esporte, dos nossos secretários Marcelo Magalhães e André Alves e do gabinete 
liderado pelo Diego Tonietti.

Os agradecimentos se estendem a todo o Ministério da Cidadania, do gabinete às áreas fins, 
que sempre com carinho, atenção e profissionalismo nos atenderam para podermos entre-
gar o melhor da antidopagem aos atletas e esportistas. Assessoria de Comunicação, Tecno-
logia da Informação, Consultoria Jurídica, etc.E aos principais interessados e partícipes do 
JOGO LIMPO: atletas, treinadores, clubes, federações, comitês e demais instituições que 
prezam pela ética e integridade no esporte.
 
Como tarefa final da nossa gestão no ano que passou e compromisso com a transparência 
e governança, todas as áreas deverão concluir o levantamento dos dados para o Painel 
ABCD Final de 2020 que será publicado agora em janeiro.  

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.

Código Brasileiro Antidopagem aprovado! 
 
Dezembro foi marcado pela conclusão do Código 
Brasileiro Antidopagem (CBA) 2021, trabalho con-
duzido pela Coordenação-Geral de Gestão de Re-
sultados da ABCD.

Após oito meses de produção, reuniões, dis-
cussões, revisões e ajustes, o Código Brasileiro An-
tidopagem 2021 foi aprovado pela Agência Mundi-
al Antidopagem no dia 15 de dezembro e, na 
manhã do dia 16, pelo Conselho Nacional do 
Esporte (CNE).

GESTÃO DE RESULTADOS

A implementação das regras antidopagem no Brasil é uma obrigação da ABCD, como sig-
natária do Código Mundial Antidopagem, portanto, requisito para sua conformidade peran-
te a Agência Mundial Antidopagem.

Confira as etapas da elaboração e implementação do CBA 2021 no Brasil

• Em abril, a equipe da Coordenação-Geral de Gestão de Resultados se dedicou à revisão 
da tradução do Código Mundial Antidopagem (CMA), base para a construção do novo 
CBA;

• Em meados de maio, a equipe iniciou a minuta do Código a partir do Modelo de 
Normas sugerido pela Agência Mundial Antidopagem, com inclusão de todas as 
matérias integrantes do CMA;

• A elaboração da minuta inicial contou com a contribuição valiosa da Justiça Desportiva 
Antidopagem (JAD), especialmente da presidente do Tribunal, Dra. Tatiana Mesquita, 
representando os membros da JAD;

• Entre os dias 28 de julho e 7 de agosto, a ABCD abriu Consulta Pública para receber 
contribuições à minuta do novo CBA;

• Entre agosto e outubro, a minuta esteve sob análise da Consultoria Jurídica do 
Ministério da Cidadania, em paralelo com a tradução do Código para a língua inglesa, 
para avaliação da Agência Mundial Antidopagem;

• Em novembro, a minuta em inglês foi enviada à Agência Mundial Antidopagem. Nesse 
período, até a aprovação da AMA no dia 15 de dezembro, a minuta ainda passou por 
ajustes em atenção às recomendações da Agência Mundial.

E para estreitar o relacionamento e aprofundar os entendimentos sob o prisma legal 
brasileiro, a ABCD agendou uma reunião neste mês entre a Agência Mundial Antidopagem 
e os membros da JAD para discutir a inserção de procedimentos especiais no Código.

Com a aprovação do Código Brasileiro Antidopagem pelo CNE, o novo Código Brasileiro 
Antidopagem passou a ter vigência no país a partir de 1º de janeiro de 2021.

Foco na missão
 
Mais uma vez o acompanhamento in loco de 
missões teve novas perspectivas. Os trabalhos e 
missões em competições e fora delas continuam 
como foco de atuação da ABCD e de conformi-
dade internacional. Pela conformidade, especial-
mente na área de operações e ADAMS, a ABCD foi 
supervisionada pela Agência Mundial Antidopa-
gem (AMA), respondendo aos questionamentos 
pontuais solicitados.

O Plano de Distribuição de Testes (PDT 2020) também foi finalizado com muitas adaptações 
e, agora, vamos rumo aos novos desafios do ano Olímpico. E na filosofia de integração da 
gestão atual da ABCD, a equipe de Operações deu suporte à equipe de Gestão de Resulta-
dos em processos específicos, além de finalizar a tradução da Lista de substâncias e méto-
dos proibidos 2021, disponível na página da Autoridade Brasileira.

O último mês de 2020 foi repleto de atividades! A 
primeira que destacamos é a 31ª Jornada de Atu-
alização e Recertificação de Oficiais de Controle 
de Dopagem, realizada nos dias 7 e 8, proporcio-
nando o acesso dos participantes ao conteúdo 
mais atual de antidopagem dos padrões interna-
cionais e regras internas, além de proporcionar 
uma rica troca de experiências com todo o TIME 
ABCD que trabalha em prol do Jogo Limpo. 

EDUCAÇÃO

Em dezembro também foi feita uma palestra educacional para a modalidade de paraquedis-
mo, proferida pela  coordenadora-geral Científica, Adriana Taboza, e pelo diretor executivo An-
thony Moreira, momento no qual muitas dúvidas puderam ser sanadas. Em outra frente, os 
colaboradores tiveram um curso específico sobre fiscalização de contratos, atividade crucial 
quando se tem no horizonte os valores do serviço público.  

As ações educacionais com o Time Brasil em Portugal tiveram continuidade, com toda a 
cooperação da ADoP – nossa co-irmã naquele país. A revisão de muitos materiais educativos, 
por conta dos novos padrões internacionais, e a definição das diretrizes do Programa Educa-
cional 2021 e do Plano de Ação 2021, também foram destaques dos trabalhos. 

A ABCD ainda teve a oportunidade de prestigiar dois grandes eventos, um deles o Prêmio 
Brasil de Teses e Dissertações sobre Futebol e Direitos do Torcedor, e o outro, no Rio de Janeiro, 
uma homenagem ao centenário da primeira medalha olímpica brasileira, conquistada no tiro 
esportivo, de iniciativa do Ministério da Defesa. Em ambos os eventos, foi possível estreitar 
relações quanto às atividades educacionais da ABCD, criando novas parcerias para 2021. 

Estratégia de longo prazo

Na última década, o armazenamento de longo 
prazo e análises adicionais de amostras surgiram 
como uma estratégia importante na proteção do 
esporte limpo. De acordo com o Código Mundial 
Antidopagem, as amostras podem ser arma-
zenadas por até 10 anos após sua análise inicial e 
ainda retêm o mesmo impacto legal se analisa-
das posteriormente e processadas. 

INTERNACIONAL 

Como os métodos de detecção são constantemente aprimorados e atualizados, reter amostras 
por 10 anos significa que aqueles que trapacearam não poderão ficar tranquilos durante uma 
década após terem sido testados. 

A análise posterior de amostras coletadas durante Pequim 2008 e Londres 2012 produziu até 
agora mais de 130 violações da regra antidopagem, o que destaca claramente a eficácia de tal 
programa para uma detecção mais precisa, além de inibir possíveis violações.

A Agência Internacional de Testes (ITA) está implementando e gerenciando um armazena-
mento global de amostras de longo prazo e um programa de análise adicional em nome do 
Comitê Olímpico Internacional (COI), sob a anuência e apoio da WADA.

A ITA estabeleceu um Centro de Armazenamento Centralizado de Longo Prazo (CLTSF) alta-
mente seguro, que agora está operacional e pronto para receber amostras. As Federações 
Internacionais e as Organizações Nacionais Antidopagem são incentivadas a armazenar 
amostras coletadas durante o período que antecede Tóquio 2020 e qualquer evento olímpico 
subsequente para o CLTSF, sem nenhum custo, com o apoio da ITA, que coordenará o envio, 
referência e armazenamento das amostras.

Segundo o presidente da WADA, Witold Banka: “É um requisito do Padrão Internacional para 
Testes e Investigações (ISTI) de 2021 que os signatários devem ter uma estratégia escrita para 
armazenamento e análises adicionais como parte de seus programas de teste. Estou confiante 
de que esta política terá um impacto adicional nos próximos anos. Além disso, este programa 
de armazenamento e análise adicional atende aos requisitos de conformidade da Organização 
Antidopagem sob o ISTI e fornece uma economia, uma vez que os custos de transferência e 
armazenamento de amostras são cobertos pelo COI .”

Fonte: AMA-WADA

Hoje vamos falar um pouco sobre os valores coragem, comunidade e solidariedade, 
fundamentais no esporte.  

Coragem não é para qualquer um. Exercer a coragem é muito mais desafiador do 
que se pensa. Exercer a coragem demanda se expressar perante todos de forma 
coerente com a pessoa que você é, independente do que as demais possam pensar 
sobre você. E daí vem a pergunta: “Quem é você de verdade? Uma pessoa que joga 
limpo ou não?”

E por que é importante fazermos essa pergunta? Porque a maior parte das pessoas 
é acostumada a tomar decisões por pressões externas, pelo que pais, irmãos, 
amigos, treinadores, preparadores físicos, médicos, patrocinadores falam. Mas, será 
que as decisões que as pessoas tomam, que você toma, refletem realmente a 
pessoa que você é? 

E se alguma dessas pessoas, que você guarda um carinho ou respeito enorme, te 
disser para fazer algo que você entende que possa ser prejudicial a sua saúde, car-
reira ou mesmo algo que você não concorda por estar ferindo seus valores como, 
por exemplo, fazer bullying? Você seria capaz de dizer não? Eis a questão. O exer-
cício da coragem tem que ser feito todos os dias, mas antes de tudo, você precisa 
conhecer quem você é, quais são os seus valores.  

Somente a partir desse ponto será possível ter CORAGEM para defender, com 
unhas e dentes, quem você é, o que é correto e o que é justo para todos, mesmo 
que o mundo inteiro esteja contra você. É aquela velha história, não é porque todo 
mundo faz que seja certo, entende? Tenha coragem para ser você. Tenha coragem 
para fazer o que é certo e tem que ser feito, independente dos outros.  

E fazer o que é justo e correto com todos é exercer também os valores comunidade e 
solidariedade, é ajudar ao próximo quando ele mais precisa, é compartilhar. No fundo, 
é sobre contribuir de alguma forma. Às vezes, ensinar o que você sabe para alguém 
faz uma diferença enorme. Você já teve essa sensação boa quando ajudou alguém? 
E quando recebeu ajuda? É muito mais difícil viver sozinho! Lembre-se disso. 

A vida de atleta vai passar, você vai se aposentar e tomar outros rumos, mas os 
ensinamentos que o esporte traz para a vida das pessoas permanecem eterna-
mente. Seja um atleta de VALOR. Seja um atleta capaz de viver os valores no seu dia 
a dia e compartilhar todos eles: ética, jogo limpo e honestidade, saúde, excelência 
no desempenho, caráter e educação, diversão e alegria, trabalho de equipe, dedi-
cação e compromisso, respeito pelas regras e leis, respeito próprio e por outros par-
ticipantes, coragem, comunidade e solidariedade. 

Viver de acordo com esses valores não apenas te fará um campeão no mundo 
esportivo, mas um campeão na vida, um exemplo a ser seguido por todos aqueles 
que cruzarem seu caminho. Viva uma vida de valor. Coragem, Jogue Limpo!

OPERAÇÕES

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. 


