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Atleta, razão do Jogo Limpo

GABINETE

O mundo ainda lida com a pandemia de Covid-19, 
que desde 2020 mudou a rotina de todos e, claro, 
também daqueles envolvidos com o esporte. No 
entanto, seguimos motivados, pois a 
antidopagem é fascinante. Chegou 2022 e, 

mesmo não sendo ano olímpico/paralímpico, como foi o que passou, todo ano é de Jogo Limpo! 
E o Esporte não vive sem ele.

Nosso foco principal este ano é aprimorar ainda mais os processos internos que dão qualidade 
aos resultados e entregas da antidopagem para a sociedade, cooperando com o sistema 
internacional, pois acreditamos que assim o atleta - que é a razão da nossa existência na defesa 
do Jogo Limpo - pode ser atendido dentro de suas expectativas e com excelência.

Por isso ATLETA, não fique com dúvidas quanto à antidopagem, consulte a ABCD sempre que 
precisar. Disponibilizamos diversos canais e ferramentas para que todos obtenham informação 
oficial de qualidade e que possam agir dentro das regras. E não deixe de enviar sugestões, pois a 
busca pela excelência é contínua, no treino, na competição e na antidopagem.

Os desportistas também podem contribuir com o esporte participando da Comissão Nacional 
de Atletas (CNA) da Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania. Além de 
acompanhar as reuniões e enviar sugestões, vocês podem se engajar no movimento para 
conhecer melhor seus diretos e deveres. A CNA é membro do Fórum Brasileiro Antidopagem 
e representa os atletas junto à ABCD, tendo representantes também das comissões de atletas 
do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). 

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 e-mail: 
denuncia@abcd.gov.br. A segurança e proteção dos dados e das informações são garantidos. 

Confira os demais canais da ABCD ao final do nosso Boletim. 

INTERNACIONAL 

Jogo Limpo de cara nova

A Agência Mundial Antidopagem (AMA-WADA) 
revitalizou a marca do Jogo Limpo Internacional, 
revelada em sua nova página, também remode-
lada. O objetivo da entidade é aumentar as aten-
ções para a integridade do esporte e fortalecer a 
assertividade quanto aos impactos do esporte 
livre de dopagem, reforçando o seu principal 

papel enquanto agência reguladora da antidopagem no mundo.

De acordo com AMA-WADA, a ação está inserida na prioridade de 'Ser Visível' do Plano Estratégi-
co de 2020-2024  da agência e serve para sensibilizar e dar forma a uma narrativa proativa que 
demonstre o impacto positivo do esporte livre de dopagem e o papel da AMA-WADA. 

A renovação da marca visa refletir o posicionamento de 'Raising the Game' e o novo website des-
tina-se a transformar a pegada digital da AMA-WADA de uma forma que seja envolvente para 
todos os interessados, particularmente os atletas, segundo detalhou o presidente da agência. 

"Estamos entusiasmados por revelar a marca renovada da AMA-WADA e que apela a todos nós 
para concretizarmos a nossa visão de 'um mundo onde todos os atletas possam participar num 
ambiente desportivo livre de dopagem'. O nosso posicionamento de 'Raising the Game' ajudará 
a moldar o que fazemos e explicará como cumprimos a nossa visão em colaboração com a 
comunidade antidopagem global. Reflete a percepção e a experiência que queremos que as 
pessoas tenham da AMA-WADA", detalhou o presidente da AMA-WADA, Witold Bańka. 

A diretora de Comunicação da AMA-WADA, Catherine MacLean, afirmou que a marca renovada é 
reforçada por uma nova identidade visual, começando com um logotipo modernizado que retra-
ta uma marca mais aberta, envolvente e de impacto. Segundo ela, a nova marca honra elementos 
legados do logotipo anterior, usado desde a fundação da agência em 1999, tais como, um quadra-
do que representa as regras e costumes do jogo e um sinal de igualdade que evoca a justiça.

"O verde continua a ser a nossa cor e expandimos a nossa paleta e design para refletir os vários 
campos de jogo em que os atletas participam a nível mundial. Para capturar a nossa dedicação 
à igualdade de oportunidades para todos, o 'sinal de igualdade' inspira a nossa abordagem visual; 
incluindo, no que diz respeito ao nosso slogan ‘Play True', que é divertido, humano e adaptável; e, 
retrata confiança, consistência, imparcialidade e confiança. Acreditamos que desenvolvemos 
uma marca mais moderna e humana e esperamos que ela envolva todos dentro do ecossistema 
antidopagem para elevar o jogo para os atletas de todo o mundo", concluiu  Catherine MacLean.

A ABCD teve sua marca renovada em 2019 a qual, também de forma assertiva e mais moderna, 
aproximou o Jogo Limpo dos atletas e da comunidade esportiva, tornando a própria ABCD mais 
visível a todos. 

Fonte: AMA-WADA

Balanço de 2021

GESTÃO DE RESULTADOS

O Departamento de Estatística da Coordenação-
-Geral de Gestão de Resultados (CGGR) fez um
levantamento* sobre a atuação da área em 2021. A
CGGR trabalhou em 42 Resultados Analíticos
Adversos (RAAs) no período. Destes, dois casos
não foram considerados como violação de regra
antidopagem nos termos do que determina o

Código Brasileiro Antidopagem (casos de Autorização de Uso Terapêutico e via de uso permitida, 
por exemplo) e, portanto, foram encerrados.

Do total, seis casos encontram-se em revisão inicial, ou seja, sob análise da Coordenação, uma 
fase pré-processual ao envio para o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). Há 11 
casos pendentes de julgamento perante o TJD-AD e 23 casos com decisão de mérito (todos com 
aplicação de suspensão).

Os esportes com mais incidência de resultados analíticos adversos foram: ciclismo, com 12 casos; 
futebol, com 9 casos, e; levantamento de peso, com 8 casos.

As classes de substâncias proibidas mais detectadas foram: Agentes Anabolizantes, com 23 
casos; Hormônios e Moduladores Metabólicos e Estimulantes, empatados com 7 casos; Diuréti-
cos e Agentes Mascarantes, com 5 casos.

A CGGR ainda encerrou 19 processos em fase inicial de gestão de resultados, por meio de acor-
dos de resolução de casos, e participou de 64 audiências do TJD-AD no último ano.

*Dados atualizados até dia 25/01/2022.

OPERAÇÕES

Grupos de atletas monitorados

No mês de janeiro acontece intensa troca de 
informações entre as Organizações Nacionais 
Antidopagem e as Federações Internacionais. Isso 
ocorre devido a necessária reavaliação periódica 
que se faz dos grupos de atletas monitorados.

Toda organização antidopagem, com o objetivo 
de realizar testes eficazes, deve definir quais atle-

tas comporão o Grupo Alvo de Testes (GAT) e o Grupo de Testes (GT). As entidades devem consi-
derar a necessidade de informações de localização para realização de testes sem aviso prévio. 

Essa necessidade deverá ser proporcional ao grupo de monitoramento e a quantidade de vezes 
que se pretende testar o atleta. De acordo com o Padrão Internacional para Testes e Investiga-
ções, atletas inseridos no GAT devem ser testados pelo menos três vezes ao longo do ano, e os 
atletas inseridos no GT, devem ser testados ao menos uma vez. Esses testes podem ser feitos uni-
lateralmente, pela ABCD, ou coordenados em parceria com as Federações Internacionais e 
outras Organizações Nacionais Antidopagem.

Nesse processo de avaliação de critérios para definição dos atletas que comporão os grupos mo-
nitorados, as Federações Internacionais têm preferência na seleção, não sendo recomendado 
que um mesmo atleta componha grupos equivalentes de duas entidades diferentes.

Os atletas incluídos nos grupos monitorados, tanto da ABCD quando das Federações Internacio-
nais, devem informar, no mínimo, lugar de pernoite, local de treinamento, outras atividades 
regulares e um período de 60 minutos diário onde estará disponível para teste. 

Atenção! 

O atleta poderá ser testado a qualquer tempo, nos locais informados em seu formulário ou fora 
deles, não sendo o teste restrito ao período de 60 minutos. Ele será notificado de inclusão nos 
grupos monitorados e, nesse ato, ficará expresso qual entidade é responsável pela inclusão e 
acompanhamento, se ABCD ou a Federação Internacional. A partir do momento da notifica-
ção de inclusão, o atleta deverá informar dados de localização, ficando desobrigado do ato 
apenas quando, e se, for notificado de exclusão do grupo.

A lista dos atletas que compõem o GAT da ABCD está disponível aqui!

Checkjogolimpo  

EDUCAÇÃO

A Plataforma de Consulta de Medicamentos, Che-
ckjogolimpo, foi lançada dia 17 de janeiro. O anún-
cio foi feito durante a Live do Dia Nacional do Jogo 
Limpo, comemorado em 15 de janeiro. A ferra-
menta da ABCD, em parceria com a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa), serve como 

"consulta exemplificada e não exime a responsabilidade do atleta em realizar outras buscas com 
a finalidade de verificar a existência de uma substância proibida no medicamento ingerido". 

Acesse o Checkjogolimpo aqui.

O Checkjogolimpo é de simples utilização para todo o público. Ao colocar o nome comercial do 
medicamento (sintético) na barra de buscas, a plataforma informa o(s) princípio(s) ativo(s) do(s) 
medicamento(s). No caso de o medicamento apresentar substância(s) localizada(s) na lista proi-
bida da Agência Mundial Antidopagem (AMA-WADA), a plataforma indica os campos da subs-
tância proibida localizada e sua classe, e informações sobre a substância proibida.  

A ABCD e a Anvisa afirmam que a plataforma não tem o objetivo de substituir a consulta ao 
médico. A orientação ao atleta é: consulte seu médico, diga que é atleta, verifique a lista oficial de 
substâncias e métodos proibidos (publicada pela AMA-WADA e pela ABCD), use o Checkjogo-
limpo e se a dúvida persistir contate a ABCD pelo e-mail aut@abcd.gov.br. 

A ABCD recorda que a equipe de apoio ao atleta (médicos, comissões técnicas, dirigentes e 
demais profissionais) também pode ser punida e suspensa em caso de resultado analítico 
adverso de algum atleta. Disseminar a informação e educação antidopagem é o caminho para 
o Jogo Limpo.

As tratativas entre ABCD e Anvisa para a criação e lançamento da ferramenta Checkjogolimpo 
tiveram início em agosto de 2019. A ABCD agradece a equipe da Anvisa que trabalhou no desen-
volvimento dessa plataforma que, no dia do seu lançamento, recebeu inúmeros elogios de mé-
dicos, dirigentes esportivos e do nadador multimedalhista paralímpico Daniel Dias. 

Mais uma ferramenta para dar um double check e jogar limpo!

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.

WhatsApp
(61) 99684-5388

Tira dúvidas ABCD
ABCD Informações antidopagem 
em geral Assuntos institucionais
abcd@abcd.gov.br

ADAMS
Atleta GAT - Localização/ Whereabouts
ajuda.adams@abcd.gov.br

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

Educação
educacao@abcd.gov.br

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

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/composicao/orgaos-colegiados/cna
https://www.gov.br/abcd/pt-br/acesso-a-informacao/noticias/abcd-em-parceria-com-anvisa-lanca-plataforma-de-consulta-de-substancias-proibidas-aos-atletas-em-medicamentos-registrados-no-brasil
https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/atletas/grupo-alvo-de-testes/ListaGAT241121poresporte.pdf
www.wada-ama.org
https://www.gov.br/abcd/pt-br/centrais-de-conteudo/selos-e-marcas-1
https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/educacao-e-prevencao/eventos/calendario-antidopagem-brasileiro



