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Para uns, final da primeira infância, para outros, 
pré-adolescência... A ABCD completou nove anos 
em 30 de novembro e assim a ANTIDOPAGEM do 
Brasil vai fazendo sua história em prol do #JOGO-
LIMPO. Veja aqui os marcos de atuação da 
Autoridade Brasileira em 2020. 

Em que pese a pandemia ainda nos rondar, seguimos com atividades em todas as áreas. Muito 
trabalho com os compromissos remanescentes de 2020 somado ao planejamento para 2021.

O Brasil conta agora com o Fórum Brasileiro Antidopagem que realizou o seu I encontro em 
24 de novembro. Na prática, ele servirá para consolidar a cooperação dos órgãos do Sistema 
Brasileiro Antidopagem e de outros órgãos com relevância e contribuição direta para a Política 
Nacional Antidopagem.

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.

Estamos quase finalizando 2020 e não pode-
mos deixar a “peteca cair”. Por isso, reforçamos 
os valores de “Dedicação e compromisso”, além 
dos externos “Respeito pelas regras e leis e Res-
peito a si mesmo e aos outros participantes”, 
todos extremamente importantes para a vida e 
para o jogo limpo.

Novembro ativo

Força Tarefa na Unesco

Brasileiro na WADA 

Novembro foi um mês agitado nas operações! A 
visita in loco da diretora técnica em algumas mis-
sões já deu início à abertura de processos internos 
visando à melhoria dos trabalhos como um todo. 
Alguns cancelamentos de provas devido à Covid-19 
prejudicaram os controles “Em Competição”, o que 
deixou a todos atentos mais uma vez às questões 
de saúde, higiene e segurança em geral.  

No último mês também foram reabertas as inscrições para a Jornada de Atualização e Recertifi-
cação de Agentes, momento sempre importante para a luta contra a dopagem no esporte. Os 
Agentes Antidopagem, mais especificamente os Oficiais de Controle de Dopagem são essen-
ciais para que a atividade possa ser feita com a máxima qualidade. 

O Plano de Distribuição de Testes (PDT 2021) já está no forno, considerando sempre o 
cenário esportivo nacional e mundial dentre outros requisitos de risco e inteligência do 
padrão internacional. 

A Diretoria Executiva juntamente com a Secreta-
ria Nacional, com muita honra e competência, 
fazem parte de uma força tarefa composta por 
um grupo seleto de Estados-partes da Convenção 
da Unesco na luta contra o doping no esporte. 
Este grupo é responsável por atualizar as regras 
de conformidade e os requisitos do questionário 
ADlogic, instrumento de acompanhamento das 
políticas antidopagem nacionais.

A Coordenadora Geral para Gestão de Resultado, Dra. Luciana Correa, recebeu o convite espe-
cial para compor um grupo de trabalho de estudos jurídicos da AMA-WADA, o que muito 
honrou o Time ABCD e, obviamente, mostrou reconhecimento do trabalho da nossa compe-
tente advogada.

As audiências da Justiça Antidopagem seguem firmes na versão virtual, lideradas pelas câma-
ras autônomas do TJD-AD, o que demonstra a seriedade com o processo antidopagem e a 
busca pela verdade e pelo devido processo legal. E a ABCD continua com sua dedicação e com-
promisso desde a fase inicial de investigações e gestão de resultado analítico adverso ou poten-
cial de violação de regra antidopagem, até o seu papel de fiscal da legislação sobre o tema.

A Agência Mundial nomeou os profissionais de 
diversas nacionalidades para as suas comis-
sões técnicas. Um deles é o professor Leonar-
do Mataruna que vai integrar a Comissão 
de Educação e Pesquisa. 

Além disso, a AMA-WADA segue promovendo 
diversos seminários virtuais gratuitos. Destacamos 

nesta edição o de “Diretos dos Atletas”, ministrado pelo presidente da Comissão de Atletas da 
AMA-WADA, Ben Sandfordque, que participou de duas Olimpíadas de Inverno no Skeleton. 
Por isso, recomendamos o vídeo. 

O Líbano é o 191º Estado-parte a ratificar a Convenção contra o Doping no Esporte da 
Unesco. Agora, apenas quatro países ainda não aderiram à Convenção criada em 19 de 
outubro de 2005 e que é considerada a mais bem sucedida reunião da Unesco em 
termos de adesões, com o recorde de maturidade perante todas as outras. A COP, como 
a Convenção foi apelidada, é um instrumento prático pelo qual os governos formalizam 
o seu compromisso na luta contra a 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 possa-
mos avaliar a solicitação. Junte-se à ABCD na luta contra a dopagem. 

GESTÃO DE RESULTADOS

Fonte:  AMA – WADA

A dedicação e o compromisso fazem parte do dia a dia do atleta. Acordar cedo, treinar, se 
esforçar não é fácil para ninguém. Aliás, não é fácil também para quem acorda cedo para 
trabalhar todos os dias. Ser atleta é uma profissão e assim deve ser encarada: com muita 
dedicação e compromisso, como se o futuro dependesse do suor e esforço pessoal. Se 
você desiste ou faz corpo mole quando está difícil ou desconfortável, saiba que você não 
deverá ir muito longe. 

Essa dedicação e compromisso são essenciais para que você possa ultrapassar seus pró-
prios limites com responsabilidade e amor pelo que faz. São as atitudes que lhe trarão 
reconhecimento. Esse é o funcionamento da regra dos 10 anos, que diz que não se atinge 
a excelência em alguma área sem antes dedicar-se por pelo menos esse período.

Utilizar-se da dopagem é ir contra esses valores na medida em que se tenta “encurtar” o 
caminho. O caminho do sucesso não é trivial, mas o caminho de substâncias ou outras 
drogas, para acelerar o processo, pode até parecer fácil no início, mas é extremamente 
problemático depois, e muitas vezes, um caminho sem volta. 

Isso porque, com o tempo, você compreende que só merece de fato a vitória se tem a 
maturidade suficiente para ocupar esse lugar, e essa maturidade, seja na vida, seja no 
esporte, só se alcança por meio das experiências vividas, e elas levam tempo. A Vitória 
com V maiúsculo é obtida degrau a degrau. Como diz o ditado, devagar se vai longe! 
Encurtar a qualquer custo não funciona.

E além de não funcionar, você fere os outros valores em jogo, o respeito às regras e leis, 
podendo ser punido, o que vai te trazer reflexos muito negativos no futuro. Também fere 
o respeito a si e aos outros, na medida em que, ao tomar alguma substância prejudicial 
ao seu organismo, você não está se respeitando o suficiente, podendo gerar danos irre-
versíveis. E querer subir a escada do sucesso encurtando o caminho com o uso da dopa-
gem é ser um jogador desleal e deslealdade é algo muito ruim não apenas no esporte, 
mas em tudo o que fazemos na vida. 

É aquela famosa “regra de ouro”: trate os outros como você gostaria de ser tratado. 
Você gostaria que alguém fosse desleal com você? Acreditamos que não! Portanto, 
aqui fica uma pequena reflexão: cada ser humano apenas pode dar ao mundo o 
que tem. Você tem dedicação para dar? Você tem lealdade para dar? Você tem res-
peito para dar? Ou você tem apenas ganância, más intenções e vontade de encur-
tar o caminho? Pense nisso!

Na próxima edição do nosso Boletim falaremos sobre coragem, algo essencial para 
tomar as atitudes corretas e dar o melhor de si. 

O início de novembro foi marcado por uma capacitação interna importante sobre muitos 
aspectos das ações a serem desenvolvidas pela ABCD em 2021, observando também alguns 
valores como o trabalho em equipe, motivação e responsabilidades. Além da capacitação 
interna, tivemos participações em diversas atividades externas que foram fundamentais para 
entender como está caminhando a luta contra a dopagem no Brasil e no mundo, a saber: 

Participação do Brasil no seminário virtual do Interconecta (evento da AEPSAD – Agência 
Espanhola). As intervenções do Time ABCD nos quatro dias de evento foram cruciais para 
compartilhar e entender as atividades e desafios dos países Ibero-americanos nessa luta.

O Fórum Brasileiro Antidopagem oportunizou à Diretoria de Educação apresentar as 
diretrizes e cenários para a atuação coordenada em educação antidopagem da ABCD 
junto ao Sistema Brasileiro Antidopagem.

O bate-papo direto com a CNA, levando mais conhecimento e compartilhando informa-
ções antidopagem atualizadas e de alta relevância para todos os seus membros. 

O termo de cooperação assinado com a UFSM que prevê conteúdo antidopagem na 
ementa do curso de Educação Física, com uma aula inaugural que acontecerá em breve. 

As ações educativas com o Time Brasil (COB) continuam em solo português e em parce-
ria com a ADoP, observando os protocolos de segurança conforme determinam as auto-
ridades locais. 

A ABCD também teve a oportunidade de participar de uma entrevista no programa 
Mundo Esportivo, da Rádio Frei Caneca em Recife, falando um pouco sobre o trabalho da 
Autoridade Brasileira e o que é a dopagem.  

A ABCD chancelou dois projetos de pesquisa científica submetidos ao programa da 
AMA-WADA e aguarda a aprovação deles. 

Em breve, a Agência Mundial Antidopagem lançará seus novos cursos na plataforma 
ADel. Uma reformulação geral está prevista para entrar no ar em janeiro de 2021 e a ABCD 
já trabalha com as necessárias traduções para que a comunidade esportiva possa seguir 
com sua capacitação em antidopagem.  Portanto, aproveitem e façam o módulo 
Alpha2.0 com versão em português na página da ABCD até 31 de dezembro, ou terão que 
esperar as novas versões disponíveis em português.

DESTAQUES 

Ações com outras secretarias e mesmo órgãos têm sido destaque. A ABCD trabalha na atualiza-
ção dos formulários que sofreram modificações por parte da AMA, o que deve ser concluído até 
o final de dezembro para o uso a partir de janeiro de 2021, conforme preconiza a Agência Mun-
dial. Ainda por parte da entidade antidopagem, a ABCD foi instada a responder uma série de 
questionamentos sempre visando à conformidade. 

Pedidos de AUT tiveram sua vez em novembro e estão em andamento por meio da CAUT. 
Estreitamento das tratativas com as organizações de grandes eventos no país e no mundo 
também ocorreram no último mês. Por fim, a ABCD teve participação ativa no desembaraço 
de algumas amostras para que pudessem chegar a tempo ao LBCD.

Confira também a Agenda da AMA-WADA que terá seu Congresso de 2021 nos dias 
19 e 20 de outubro.

Você sabia?


