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Tóquio 2020 – Uma realidade que ficará para 
a história

Os Jogos da Antidopagem! Nova metodologia de 
coleta, novos procedimentos de testagem, novo 
programa de legado antidopagem, tudo isso 
está acontecendo neste exato momento do 
outro lado do mundo.

GABINETE

Após alguns escândalos de dopagem e casos suspeitos mundo afora, os Jogos de Tóquio 2020 
tornaram-se a grande oportunidade de mostrar a força e legitimidade da ANTIDOPAGEM.

Em cada arena, estação de controle e na Vila dos Atletas há inúmeros dispositivos e ferramen-
tas digitais com informação e educação. Os resultados tendem a ser céleres, considerando o 
sistema paperless (sem papel) implantado nos Jogos, uma tendência internacional a qual a 
ABCD, com o apoio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, já está se pre-
parando para implantar a partir de 2022.

Enquanto os atletas brilham mais que o sol em terras orientais, seguimos na torcida pelo 
esporte limpo em todos os momentos, dentro e fora de competição, e firmes nas atividades 
sob a competência 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 e-mail: 
denuncia@abcd.gov.br. A segurança e proteção dos dados e das informações são garantidos.

Notificações sobre falha de localização
na CGGR

Em junho, a equipe da Coordenação-Geral de 
Gestão de Resultados (CGGR) começou a se prepa-
rar para assumir a demanda de notificações sobre 
potenciais falhas de localização, uma violação tipifi-
cada no Código Brasileiro Antidopagem (CBA). 

GESTÃO DE RESULTADOS

Constitui falha de localização o cometimento de três falhas de preenchimento e/ou testes per-
didos por atleta incluído no Grupo Alvo de Testes (GAT) da ABCD. O GAT é um conjunto de atle-
tas prioritários no plano de testes da ABCD estabelecido com a finalidade de que cada atleta 
seja submetido a, no mínimo, três testes fora de competição no ano.

Os atletas que passam a fazer parte do GAT devem submeter suas informações de localização 
trimestralmente e dentro dos prazos estabelecidos, via ADAMS. Na hipótese de verificação de 
potencial falha de preenchimento ou teste perdido, o(a) atleta deverá ser notificado de tal falha, 
seguindo um procedimento específico para esse tipo de violação, que hoje está estabelecido 
na Padrão Internacional de Gestão de Resultados.

Até então, tanto o monitoramento do GAT como as notificações de potenciais falhas estavam a 
cargo exclusivo da Diretoria Técnica (Ditec). Com a mudança, a Ditec continua a monitorar o 
GAT e no caso de verificação de uma potencial falha, a diretoria encaminhará o processo à 
CGGR para avaliação e início de procedimento de notificação do(a) atleta.

A configuração de uma falha de localização (conjunto de três falhas no período de um ano) 
pode implicar na imposição de um período de suspensão de dois anos. No momento, a 
equipe da CGGR está desenvolvendo alinhamentos com a Diretoria Técnica para a transição 
da demanda e passando por treinamento para conhecer todo o procedimento de falha de 
localização.

Dopagem: O risco está mais perto 
do que se imagina

Quem é atleta de alto rendimento sabe da im-
portância de estar sempre atento àquilo que 
ingere, sejam alimentos ou substâncias que 
fazem parte do tratamento de lesões e doenças. 
Mesmo com acompanhamento técnico de pro-

EDUCAÇÃO

fissionais para orientá-los, todo cuidado é pouco quando surge aquela dorzinha de cabeça 
inofensiva. Geralmente, a caixa de remédios é a primeira a ser lembrada. O que a grande 
maioria não sabe é que medicamentos usados no nosso dia a dia, como Neosaldina, Aerolin 
e Predsim contém substâncias que podem prejudicar ou, na pior das hipóteses, encerrar a 
carreira do atleta.

Por isso, é fundamental que todo atleta conheça e consulte sempre a Lista de Substâncias e 
Métodos Proibidos e o Guia do atleta para as mudanças significativas no Código de 2021, 
ambos no site da ABCD. O primeiro documento é publicado ao menos uma vez por ano, e 
apresenta as substâncias ou medicamentos que os atletas não podem utilizar. O segundo 
oferece uma visão geral simplificada das mudanças que estão por vir.

É importante salientar que para uma substância ser adicionada à lista proibida, deve ir ao 
encontro de pelo menos dois dos seguintes critérios abaixo: 

• Que melhore ou tenha o potencial de melhorar o desempenho esportivo;

• O real ou potencial risco à saúde do atleta; e

• As que violem o espírito do esporte com definição no próprio Código Mundial.

Diante disso, seguindo os preceitos da AMA-WADA, que em 2020/21 divulgou o novo Código 
Mundial Antidopagem, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) tem como 
prioridade promover ações educacionais para todos que, direta e indiretamente, atuam no 
esporte no Brasil. Para a ABCD, antes mesmo de realizar o controle de dopagem, educar é o 
melhor e mais eficiente caminho para o Jogo Limpo e um esporte mais justo.

Play True

A Organização Antidopagem Japonesa, parceira 
no programa educacional antidopagem de 
Tóquio 2020, promove o chamado “Play True 
2020, Sport for Tomorrow (SFT)”. Projeto de legado 
que teve início desde que a capital japonesa foi 

INTERNACIONAL 

escolhida para sediar os Jogos. Baseado nos valores do esporte e na integridade, a iniciativa visa 
fortalecer a cultura antidopagem no ambiente esportivo em todo o mundo.

Todas as estações de controle de dopagem nos Jogos de Tóquio 2020, arenas e a Vila dos Atletas 
têm cartazes, mensagens e vídeos que remetem aos diretos e deveres dos competidores e res-
ponsabilidades e consequências do controle de dopagem.

Este programa é resultado da cooperação internacional entre as seguintes entidades: ITA, 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Japan Sports Agency, 
Japan Sport Council (JSC) and JADA. Para os Jogos Paralímpicos, a JADA ainda firmou Termos 
de Cooperação com o Comitê Paralímpico Internacional (IPC), MEXT, Japan Sports Agency e 
JSC. Essa colaboração permite o intercâmbio de inteligência e informação e expertise durante 
os Jogos.

Delegação brasileira passa por 440 testes 
antes de Jogos de Tóquio

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são os maiores 
eventos esportivos do planeta e seu principal obje-
tivo é a demonstração da competição sadia e justa 
entre os povos dos cinco continentes. A missão da 

Agência Mundial Antidopagem (AMA-WADA) e dos signatários do Código é permitir que os 
atletas classificados para o megaevento vivenciem essa experiência competindo limpo e 
colocando em prática os valores do Espírito Esportivo.

Com suporte financeiro da AMA-WADA a nova metodologia de coleta de amostra Dry Blood 
Spot (DBS), tipo de testagem menos invasiva e mais ágil, está sendo implementada pelo grupo 
de testagem e a JADA, organização antidopagem do Japão, durante os Jogos de Tóquio. 

O Código Mundial determina que as Organizações Nacionais Antidopagem e Federações 
Internacionais reúnam os melhores esforços a fim de coordenar testes de maneira eficiente, 
visando a estratégia ideal, a não sobreposição de ações e a avaliação conjunta de risco e 
oportunidades.

Neste sentido, a ABCD, em parceria com a Autoridade de Testes Internacional (ITA) e Federa-
ções Internacionais, estabeleceu um robusto programa de testes pré-Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos, visando garantir o Jogo Limpo e um espetáculo genuíno por parte da delega-
ção brasileira.

Foram realizados de janeiro de 2021 até o final de julho, mais de 440 testes em atletas da 
delegação brasileira, olímpica e paralímpica, residentes ou treinando no Brasil.

Além disso, para aumentar o alcance da nossa missão, subsidiamos as Organizações Interna-
cionais com informações de inteligência para que atletas brasileiros que residem e treinam 
no exterior também pudessem ser monitorados e testados até o início dos Jogos.

Parceria que não se encerra ao final das Olimpíadas e Paralimpíadas. Essa integração é a 
essência da Política Mundial Antidopagem. Juntos somos muito mais fortes.

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. 

Fonte: AMA-WADA

https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/atletas/substancias-e-metodos-proibidos/lista-de-substancias-e-metodos-proibidos
https://www.playtruejapan.org/topics/entry_img/20210721_en.pdf
https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/educacao-e-prevencao/eventos/calendario-antidopagem-brasileiro

