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Parte Um: Introdução, Objetivo e Alcance
1.0 Introdução ao Passaporte Biológico do Atleta
O termo "passaporte biológico do atleta" foi primeiramente proposto no início de
2000 pela comunidade científica ao controlar variáveis hematológicas selecionadas
(Marcadores de dopagem do sangue) foi identificado como um meio de definir um
perfil hematológico do indivíduo.
Em conjunto com várias partes interessadas e peritos médicos, a Agência Mundial
Antidopagem (AMA) começou a aprofundar o desenvolvimento, harmonização e
validação deste conceito. O resultado foi uma orientação operacional formal e
padrões obrigatórios conhecidos como o Passaporte Biológico do Atleta (PBA),
publicado primeiramente em 2009.
O programa PBA é administrado pelo Sistema de Gestão e Administração de
Antidopagem da AMA (ADAMS), uma ferramenta segura de gerenciamento de
banco de dados on-line para entrada de dados, armazenamento, compartilhamento
e elaboração de relatórios, projetada para auxiliar partes interessadas e a AMA em
suas operações de antidopagem.
O PBA pretende estabelecer que um Atleta está manipulando suas variáveis
fisiológicas, sem necessariamente detectar uma Substância ou Método em
particular. Esta abordagem tem se mostrado eficaz ao estabelecer as Infrações às
Normas Antidopagem (INADs) sem ter que contar com abordagens analíticas
tradicionais e Testes Alvo possíveis de acusar dopagem. O PBA não substitui
métodos tradicionais de Teste, mas complementa métodos analíticos para depois
refinar e fortalecer estratégias gerais de antidopagem.
Embora já tenha sido feito um perfil longitudinal de Marcadores de esteróide de
dopagem, o PBA agora introduz uma abordagem padronizada para determinar o
abuso de esteróide através de amostras de urina. Conseqüentemente, o ADAMS
agora fornece um processo harmonizado para ambos o Módulo Hematológico e o
Módulo Esteroidal do Passaporte Biológico do Atleta, seguindo procedimentos
administrativos quase idênticos.
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1.1. Objetivo
O objetivo de integrar o PBA na estrutura maior de um programa robusto de
antidopagem é o seguinte:
a. Identificar Atletas para Testes de Alvo analíticos específicos através de
interpretação oportuna inteligente de dados de Passaporte.
b. i) Para o Módulo Hematológico poderia ser eritropoietina recombinante
(EPO), ou testes homólogos de transfusão de sangue.
c. ii) Para o Módulo Esteroidal, poderia ser o uso de Espectrometria de Razão
Mássica de Isótopo (IRMS) para detectar esteróides de exógenos.
d. Na ausência de um teste analítico positivo (Resultado Analítico Adverso, ou
RAA), um Passaporte ainda pode ser usado para alcançar um ADVR de acordo
com o Artigo 2.2 do Código.
A estrutura proposta nestas Orientações Operacionais se apóia na infra-estrutura
existente de antidopagem para promover a harmonização em programas de PBA,
facilitar a troca de informações e reconhecimento mútuo de dados, e,
conseqüentemente, melhorar a eficiência na operação de atividades de
antidopagem.

1.2. Escopo
O PBA é apresentado para equipar as Organizações Antidopagem (ADOs) com uma
estrutura robusta e viável que a) utiliza dados biológicos para Teste de Alvo
inteligente e b) busca ADVRs de acordo com Código Mundial Antidopagem Artigo
2.2 (Uso). Os processos e estrutura esboçados nestas Orientações Operacionais são
designados para apoiar os Módulos tanto Hematológicos quanto Esteroidais.
Este documento é dividido em três seções.
Seção Um fornece o histórico e contexto para a criação do PBA, introduz os
Módulos Hematológicos e Esteroidais do Passaporte e explica a função das
Orientações Operacionais do PBA em apoio aos ADOs.
Seção Dois explica os princípios por trás do PBA e como um ADO deve
implementar o Programa de PBA dentro do contexto de suas atividades em
andamento. Estas Orientações fomentam a consistência e uniformidade na
aplicação, sem obrigar elementos específicos administrativos ou processuais.
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Seção Três é uma série de Anexos de Documentos Técnicos (TDs) que são
protocolos obrigatórios a serem seguidos pela ADOs que escolhe aplicar o PBA. O
reconhecimento compartilhado e mútuo de informações entre programas é só
possível por este procedimento de padronização. Estes TDs prevêem os requisitos
mínimos para Coleta de Amostra, transporte de Amostra, análise de Amostra e
gestão de resultados.
Incluído para facilidade de referência, devem ser
considerados a Norma Internacional para Teste (IST) e Norma Internacional para
Laboratórios (NIL) TDs.
Estes protocolos obrigatórios foram estabelecidos para harmonizar os resultados de
Marcadores biológicos controlados dentro do PBA para garantir tanto a fortaleza
legal como certeza científica. Cada ADO permanece livre para adaptar o processo
recomendado sugerido aqui para refletir seus próprios recursos e contexto, mas
para operar um PBA como definido neste documento, os protocolos anexados
fornecidos aqui como Anexos devem ser rigorosamente observados. Apenas
programas que aderem completamente a estes TDs aqui contidos e utilizam
completamente o ADAMS podem ser considerados Programas de PBA.
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Parte Dois: Módulos, Gestão e Administração
2.0

PBA Hematológico e Módulos Esteroidais

O Módulo Hematológico coleta informações sobre Marcadores de dopagem de
sangue. O Módulo busca identificar melhora do transporte de oxigênio, incluindo o
uso de agentes estimulantes de eritropoiese e qualquer forma de transfusão de
sangue ou manipulação.
Além de identificar o uso de 'Agentes Estimulantes de Eritropoiese' incluídos na
Seção 2 da Lista de Proibições (Hormônios Peptídicos, Fatores de Crescimento e
Substâncias relacionadas), o Módulo de Hematológico também procura identificar o
uso de Métodos categorizados na Seção M1 da Lista de Proibições (Manipulação de
Sangue e Componentes de Sangue).

2.1. Marcadores Hematológicos
Os seguintes Marcadores são considerados dentro do Módulo Hematológico do PBA.
HCT:

Hematócrito

HGB:

Hemoglobina

RBC:

Contagem de Glóbulos Vermelhos

RET%

Percentagem de Reticulócito

#:

Contagem de Reticulócitos

MCV:

Média de volume de corpuscular

MCH:

Média Corpuscular de hemoglobina

MCHC:

Concentração média corpuscular de hemoglobina

RDW-SD:

Largura de distribuição de glóbulos vermelhos (desvio normal)

IRF:

Fração imatura de reticulócito
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Marcadores específicos calculados mais adiante para o Módulo Hematológico
incluem Escore de OFF-hr (OFF), que é uma combinação de HGB e RET %1, e
Escore Anormal de Perfil de Sangue (PBAS), que é uma combinação de HCT, HGB,
RBC, RET %, MCV, MCH, e MCHC2.

2.2. Marcadores Esteroidais
O Módulo Esteroidal coleta informações sobre Marcadores de dopagem de
esteróide. O Módulo busca identificar esteróides anabolizantes endógenos
androgênicos quando administrados exogenamente e outros agentes anabolizantes,
tal como moduladores seletivos de receptor andrógeno (SARMS) categorizado sob
Seção S1 da Lista de Proibições.
Os seguintes Marcadores são considerados dentro do Módulo Esteroidal do PBA,
como detalhado em TD2014EAAS (Anexo D) :
T/E:

Razão Testosterona/Epitestosterona

T:

Testosterona

E:

Epitestosterona

A:

Androsterona

Etio:

Etiocolanolona

5-diol:

5-androstana-3,17-diol

5-diol:

5-androstana-3,17-diol

Junto com a gravidade específica da amostra de urina, relações urinárias adicionais
de esteróide Metabólitos a ser considerados incluem A/T, UM/Etio, 5-diol/5-diol e
5-diol/E.

1

Gore C, Parisotto R, Ashenden M, Stray-Gundersen, J, Sharpe K, Hopkins W, Emslie K, Howe C, Trout G, Kazlauskas R, Hahn
A. Second-generation blood tests to detect erythropoietin abuse by athletes. Haematologica 2003; 88: 333-43.

2 Sottas

PE, Robinson N, Giraud S, Taroni F, Kamber M, Mangin P, Saugy M. Statistical Classification of Abnormal Blood Profiles in Athletes.
The International Journal of Biostatistics 2006; 2(1):3.
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2.3. Testes e Definição de População Alvo
Um Programa de Teste de PBA deve seguir o IST e TDs aplicáveis específicos ao PBA.
Testes alvo que seguem as recomendações da Unidade de Gestão de Passaporte do
Atleta (APMU) devem ser privilegiados contra testes aleatórios para melhorar a
sensibilidade do PBA. Em geral, a sensibilidade do PBA para detectar dopagem é
melhorada onde ambos Testes Em-Competição de Fora-de-Competição e testes
Sem-Notificação-Prévia são distribuídos durante o ano.
[2.3 Comentário: Para o Módulo Hematológico, pontos de dados são mais estatisticamente
independentes quando as Amostras foram coletadas pelo menos com cinco (5) dias de distância entre
elas. Isto não impede de Testar um Atleta duas vezes em menos que cinco (5) dias quando um esquema
específico de dopagem for suspeito.]

Os critérios listados abaixo podem ser considerados para determinar a população
alvo para o PBA e o contexto de um Plano de Distribuição de Teste total de uma
ADO, mantendo em mente que cada Amostra de urina será submetida a análise
para variáveis esteroidais:
a. Esportes e/ou de esportes disciplinas dentro da jurisdição do ADO com um
componente aeróbico ou de resistência (risco de dopagem de sangue) ou
com um componente de poder/força (risco de uso de esteróides
anabolizantes androgênicos).
b. Os atletas que podem garantir inclusão em tal programa com respeito a seu
ato de possível risco de dopagem.
c. A idade do Atleta e suas possibilidades de participação a longo prazo de nível
de elite.
d. Caso quaisquer Atletas sob uma jurisdição de ADO já são sujeitos ao
programa de PBA de outra ADO.
e. Inclusão do Atleta no Conjunto de Teste Registrado da ADO para auxiliar
Testes inteligentes e fornecer informações de suporte para interpretação de
Especialista.
f. A inclusão de Atletas que atualmente são examinados por outros métodos ou
programas.
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2.4. Informações do Atleta
Dado que informações adicionais são exigidas dos Atletas além de o que é coletado
em documentação tradicional de antidopagem nos termos do IST, documentação
suplementar ou revisada pode ser exigida. Portanto, a documentação de PBA deve
assegurar que as informações necessárias sejam coletadas por vários meios, ambos
antes e depois dos Testes, para informações de Laboratório e avaliação da ADO
como necessário.
Além das informações obrigatórias definidas no IST Artigo 7.4.5, que devem ser
registradas como uma parte de todas as Sessões de Coleta de Amostra, as
seguintes informações mínimas devem ser incluídas no Formulário de Controle de
Dopagem (FCD) e/ou em papelada associada de Coleta de Amostra, tal como uma
Formulário Corrente de Custódia ou outro relatório suplementar (Módulo
Hematológico) necessário:
a. Localização do Teste.
b. Evento (se for relevante)
c. Perda ou ganho de sangue, devido a patologia ou transfusão, (com volume
estimado) nos três meses precedendo cada Coleta de Amostra.
d. Informações sobre o Uso de condições simuladas de hipóxicas nas duas (2)
semanas anteriores. O tipo de dispositivo e a maneira em que foi usado
(freqüência, duração, altitude simulada) serão registrados.
e. As informações sobre exposição a uma alta altitude (> 1000 metros) nas
duas (2) semanas anteriores, inclusive altitude estimada e duração.
f. Informações sobre treinamento mais recente ou atividade física, como for
aplicável.
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3.0 Funções do Sócio PBA e Responsabilidades
3.1. Objetivo
Proteger os direitos do Atleta e implementar um programa de PBA crível e viável,
uma distinção razoável entre as funções e responsabilidades dos vários sócios deve
ser estabelecida. Estas responsabilidades incluem planejamento de testes
interpretação de perfil e gerência de resultados.

3.2. Recursos
Os seguintes recursos são exigidos para serem adotados e para implementar o PBA:
a. Acesso a uma rede de Oficiais de Controle de dopagem (DCOs) e Oficiais de
Coleta de Sangue (BCOs) onde necessário, operando em localizações onde
Atletas alvo estarão presentes.
b. Um sistema eficaz de gestão de localização para facilitar a localização do
Atleta (isto é ADAMS).
c. Acesso ao ADAMS, que contém o Modelo Adaptativo.
d. Um gerente com relevante conhecimento e disponibilidade para gerência em
'tempo real' de processos de PBA, ou uma combinação com um APMU
externo.
e. Um Painel de Especialistas com habilidades interpretativas e consultivas,
idealmente acessado via um APMU.
f. [3.2 Comentários: Um Guia descrevendo o Módulo Biológico de Passaporte do
ADAMS está disponível no site da AMA:
http://adams-docs.wada-ama.org/display/EN/ADAMS+Biological+Passport+guide ].
Se uma ADO escolher não estabelecer um APMU antes do Teste, ou por causa de
limitações de recursos ou por condução insuficiente de Testes para garantir tais
disposições, a ADO deve fazer contato com o Laboratório que faz a análise ou com
o Laboratório Aprovado pela AMA para o PBA para orientação quando um Resultado
Atípico de Passaporte (ATPF) de esteróide for identificado].
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3.3. Responsabilidades Específicas do Parceiro
O propósito do Programa de PBA é de usar Marcadores biológicos de dopagem para
estabelecer o possível Uso de um Método Proibido ou Substância e aplicar
métodos tradicionais de testes e/ou alvos de forma mais inteligente. Distinguir as
várias funções e responsabilidades no processo de PBA esclarece as funções
precisas de todas as partes, estabelecendo responsabilidade, consistência e
credibilidade.

3.3.1. A Organização de Antidopagem
A ADO é responsável por:
a. Adotar, implementar e administrar um PBA de acordo com estas Orientações,
inclusive observância com o IST.
b. Assegurar que recomendações recebidas do APMU sejam convertido em
Testes de acompanhamento eficazes, focados, oportunos e apropriados.
c. Acompanhamento de Resultados Adversos de Passaporte (APFs) de acordo
com TD2014RMR (Anexo E) e Código Artigo 7.4.

3.3.2. Unidade de Gestão de Passaporte do atleta
O APMU é responsável por:
a. Fornecer recomendações que podem ser convertidas em Testes de
acompanhamento eficazes, focados, oportunos e apropriados pela ADO.
b. Gestão administrativa de tempo real dos Passaportes e contato com Painéis
de Especialistas como for necessário.
c. Compilação de todas as informações necessárias para estabelecer um Pacote
de Documentação de PBA.
d. Emissão de todos os APFs às ADO e AMA.

3.3.3. Laboratório
O Laboratório creditado pela AMA ou Aprovado pela AMA para o PBA é responsável
por:
a. Aderir a TD2014BAR (Anexo C) para o Módulo Hematológico e Programa de
Esquema Externo de Avaliação de Qualidade da AMA (EQAS) para garantir
dados biológicos robustos,
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uniformizados e críveis sejam incorporado a um Passaporte do Atleta.
b. Aderir a TD2014EAAS (Anexo D) para o Módulo Esteroidal, inclusive o EQAS
apropriado da AMA
c. Gerar um Certificado de Análise ou Pacote de Documentação de Laboratório
como for aplicável.

3.3.4. Painel de Especialistas
O Painel de Especialistas é responsável por:
a. Revisar dados de Passaporte e resultados do Modelo Adaptativo fornecido
pelo APMU para identificar qualquer possível condição patológica ou confusa
que podem ter influenciado um resultado de um Atleta.
b. Recomendar qualquer Teste de acompanhamento ou sugerir possível teste
clínico que pode ser exigido para a) confirmar avaliação ou b) coletar mais
evidência para apoiar ou confirmar possíveis patologias.
c. Revisar quaisquer explicações do Atleta e fornecer uma opinião sobre se
qualquer Resultado de Passaporte Atípico (ATPF) era altamente provável,
dado que uma Substância Proibida ou Método Proibido tenham sido usados.
d. Trabalhar com a APMU relevante como for necessário e fornecer apoio
probatório como for necessário durante todo processo de gerência de
resultados.

3.3.5. Agência Mundial Antidopagem (AMA)
AMA é responsável por:
a. Fornecer acesso aos Módulos de PBA via ADAMS às partes acima
mencionadas para apoiar troca segura e coordenada de informações.
b. Executar sua monitoração e direitos de recurso e responsabilidades como
delineado no Código Artigo 20.7.
c. Fornecer apoio contínuo a ADO que estiver operando Programas de PBA, como
for necessário.
d. Continuar a melhorar e a desenvolver o PBA para todos os interessados.
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4.0 Administração do PBA
4.1. Objetivo
Embora a organização administrativa do PBA possa ser adaptada para melhor servir
as ADO relevantes, estas Orientações Operacionais procuram fomentar a
harmonização nos interesses de reconhecimento mútuo dos Passaportes dos
Atletas, prática uniformizada e assegurar eficiência na aplicação total do programa.
A maior parte da padronização administrativa é realizada seguindo todos os passos
e processando todos os dados no ADAMS. Isto assegura que todos os requisitos
obrigatórios sejam cumpridos, e que os Passaportes dos Atletas sejam
compartilhados e sejam armazenados de forma segura e de acordo com a Norma
Internacional para a Proteção de Privacidade e Informações Pessoais (ISPPPI). Além
do mais, ADAMS facilitará o câmbio imediato de informações entre ADOs, AMPUs,
Laboratórios credenciados e/ou Aprovados pela AMA , Equipe de Coleta de Amostra
a e a AMA.

4.2. Seqüência Administrativa Recomendada
O que consta a seguir esboça a seqüência sugerida de interações entre o Atleta,
Equipe de Controle de Dopagem, ADO, Laboratório(s), ADAMS, APMUs e Painéis de
Especialistas para estabelecer um Passaporte Individual de um
Atleta numa
maneira eficiente e eficaz.
A seqüência recomendada esboçada abaixo pode ser modificada ou pode ser
adaptada para se fundir com infra-estrutura de Antidopagem existente,
procedimentos e mecanismos como for necessário. No entanto estas Orientações
sugerem que a ADO estabeleça um processo que assegure a transparência e,
idealmente, aspectos de independência entre o planejamento, interpretação e
gerência de resultados de um PBA.
Para criar uma estrutura para tal independência, a seqüência delineada inclui a
integração
de um APMU
que seria a central que
conecta
dados
biológicos
gerados
por
Laboratório
com
aconselhamento
para
planejamento ativo de teste e inteligência.
Este APMU pode ser associado com
um Laboratório de Operações Credenciadas pela AMA, ou ser administrado sob a
responsabilidade de uma ADO. O elemento chave de um APMU é que exige que
uma Pessoa ou Pessoas administrem o Passaporte, inclusive solicitação adicional
de Testes, procurando por dados de Especialistas e coordenando a comunicação.
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4.3. Gráfico Administrativo de Seqüência de PBA
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A ADO identifica o Atleta de interesse para teste.

A ADO identifica a sincronização ideal para a Coleta de Amostra, que poderia
ser sobre a recomendação da APMU*.

A ADO emite uma petição de Coleta de Amostra, que inclui o tipo de Amostra
ser colhida (DE urina e/ou de sangue) baseado nas recomendações do APMU.
Preferivelmente, a petição será entregue via ADAMS para restringir a
disseminação destas informações.

A Autoridade de Coleta de Amostra acessa as informações pertinentes de
moradia do Atleta via ADAMS (só para o período definido pela organização
emissora) e quaisquer outras instruções relevantes de teste.

A A Equipe de Coleta de Amostra localiza o Atleta e coleta as Amostras
biológicas, seguindo o protocolo apropriado. Um DCF deve ser preenchido como
foi esboçado no Anexo A, onde o Controle de Dopagem inclui uma Amostra de
sangue de PBA.

A A Equipe de Coleta de Amostra garante que o transporte das Amostras
biológicas a um Laboratório Aprovador pela AMA para PBA, de acordo com
Anexo B.

A A Agência de Coleta de Amostra ou a Equipe de Coleta de Amostra deve
entrar o PBA DCF no ADAMS imediatamente. Isto conecta os resultados de
análise de Amostra ao Passaporte individual do Atleta, e liga os novos dados de
Amostra com os dados históricos do Atleta para revisão pelo APMU e pela
ADO.
O Laboratório Aprovado ou Credenciado pela AMA para o PBA analisar as
Amostras seguindo protocolo apropriado para urina de e/ou de sangue (Anexo C
e/ou D, respectivamente) e informa os resultados biológicos sem atraso no
ADAMS.
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Gráfico Administrativo de Seqüência de PBA, cont.
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Uma vez que os novos dados biológicos são inseridos no ADAMS, o Modelo
Adaptativo no
ADAMS automaticamente atualiza o Passaporte do Atleta.

O APMU revisa o Passaporte novo ou atualizado** , incluindo os resultados do
processamento de Modelo Adaptativo, e aconselha as ADO com relação a
estratégias inteligentes de teste.
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Em caso de um ATPF, o APMU prosseguirá com os passos obrigatórios
definidos no Anexo E, que inclui fazer contato com Painel de Especialistas da
ADO.

Para o Módulo Esteroidal, onde o ADAMS identifica um ATPF, o Laboratório
prosseguirá com um Procedimento de Confirmação incluindo análise de IRMS. O
APMU prosseguirá com os passos obrigatórios definidos na gestão de resultados
TD (Anexo E), só se análise de IRMS do Procedimento de Confirmação for
inconclusiva.

*Quando uma Amostra de sangue de PBA for coletada, as ADO devem considerar
se a Coleta concomitante de urina ou de Amostra de sangue é assegurada, sob as
circunstâncias, para executar análise tradicional. É sugerido que exames de sangue
de PBA Fora-de-Competição incluam Amostras concomitantes e que, em todos os
casos, um processo eficaz ocorra para executar de imediato Testes Alvo quando a
APMU recomendar tal teste.
**Fornecer Especialistas com uma visão mais equilibrada dos perfis longitudinais da
população de Atletas, o APMU deve regularmente fornecer um conjunto casual de
perfis aos Especialistas, e não unicamente aqueles considerados atípicos de acordo
com o Modelo Adaptativo.
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4.4. Compartilhamento de Passaporte
Para qualquer Atleta individual, só um Passaporte deve ser estabelecido. Ao
adotar protocolos padronizados e procedimentos, e ao usar o ADAMS para a gestão
de informações de Passaporte, as ADOs podem melhorar as eficiências e programa
eficácia através de troca de informações e reconhecimento mútuo de resultados do
programa. Tal coordenação e acordo de recíproco reduz duplicação desnecessária
em gastos de recursos e fomenta a confiança melhorada entre as ADOs e os
Atletas.
Dentro da estrutura fornecida pela ISPPPI,as ADOs são incentivadas a coordenar
suas atividades onde múltiplas ADO têm jurisdição de Teste sobre um único Atleta e
múltiplas ADOs desejam executar o teste de Passaporte. Nos interesses de um
princípio de 'único Atleta – um Passaporte', as ADOs são incentivadas a trabalhar
cooperativamente para verificar que os Testes são coordenados adequadamente.
Todos os resultados devem ser compartilhados entre as ADOs respectivas onde
acordo foi alcançado sobre o fornecimento de tais informações. Em vez de tal
acordo, quando uma anormalidade identificada for um resultado de dados
biológicos de várias ADOs, a Federação Internacional (IF) terá a responsabilidade
primária por estas ações de acompanhamento.
[4.4 Comentário: Se um Atleta está sujeito a Teste por múltiplos Programas de
PBA, então sua IF e NADO(s) devem procurar alcançar um acordo antecipado sobre
qual organização será responsável pelo estabelecimento do Passaporte e qualquer
ação de acompanhamento necessária, tal como teste Alvo ou procedimento de
gestão de resultados. Se nenhum acordo for encontrado, qualquer uma das ADOs
pode requisitar que a AMA determine qual ADO será responsável pelo Atleta. AMA
não irá regular isso sem consultar as ADOs envolvidas. A AMA desenvolveu um
modelo de acordo para o compartilhamento de informações de Passaporte entre
múltiplas ADOs (com o auxílio do ADAMS), o qual é incluído aqui como Anexo F.]
Além das provisões designadas no Código Artigo 15.4.1, para os propósitos do PBA,
certas condições prévias devem ser estabelecidas para múltiplas ADOs
reconhecerem as atividades umas das outras e cooperar num Programa em
conjunto de PBA para um único Atleta.
Estas condições prévias supõem que todas as Amostras recolhidas pela ADO e em
seguida incorporado num único Passaporte aderiram ao IST e Anexo A (Requisitos
de Coleta de Amostra Sanguínea do PBA) e Anexo B (Requisitos de Transporte de
Amostra Sanguínea do PBA), como for aplicável. Adicionalmente, as ADOs em
questão devem concordar com relação a um APMU específico que será responsável
pela gestão de um único Passaporte de interesse a mais de uma parte.
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5.0

Termos e Definições

5.1. 2009 Definições do Código Mundial Antidopagem
Sistema de Administração e Gestão de Antidopagem (ADAMS): A ferramenta
on-line segura de gerenciamento de banco de dados para inserção,
armazenamento, compartilhamento e relato dados, destinada a auxiliar as partes
interessadas e a AMA em suas operações de Antidopagem em conjunto com a
legislação de proteção de dados.
Resultado Analítico Adverso (RAA): Um relatório de um Laboratório ou outra
entidade de Testes Aprovada pela AMA que, em consonância com a Norma
Internacional para Laboratórios e Documentos Técnicos relacionados, identifica
numa Amostra a presença de uma Substância Proibida ou seus Metabólitos ou
Marcadores (inclusive quantidades altas de substâncias endógenas) ou evidência do
uso de um Método Proibido.
Organização Antidopagem (OAD): Um Signatário que é responsável por adotar
regras para iniciar, implementar ou impor qualquer parte do processo de Controle
de Dopagem. Isto inclui, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê
Internacional de Paraolímpico, outras Organizações de Grandes Eventos que
conduzem Testes em seus Eventos, a AMA, Federações Internacionais e
Organizações de Antidopagem Nacionais.
Atleta: Qualquer Pessoa que participa em esporte no nível internacional (como
definido por cada Federação Internacional), a nível nacional (como definido por cada
Organização Nacional de Antidopagem, incluindo, mas não se limitando a Pessoas
em seu Conjunto de Testes Registrados), e qualquer outro competidor em esporte
que é de outra forma sujeito à jurisdição de qualquer Signatário ou outra organização
de esportes que concorda com o Código. Todas as disposições do Código, incluem,
por exemplo, Testes e Isenções Terapêuticas de Uso devem ser aplicadas a Atletas
de nível Internacional e Nacional. Algumas Organizações Nacionais de Antidopagem
podem escolher testar e aplicar regras de antidopagem a competidores de nível
amador ou profissional que não são competidores atuais ou possíveis competidores
de calibre nacional. Às Organizações Nacionais de Antidopagem não é exigido, no
entanto, a aplicação de todos os aspectos do Código a tais Pessoas. Regras
nacionais específicas podem ser estabelecidas para Controle de Dopagem para
Atletas de nível não-Internacional ou não-Nacional sem entrar em conflito com o
Código. Assim, um país poderia escolher testar competidores de nível amador, mas
não exigir Isenções Terapêuticas de Uso nem informações de localização.
Da mesma forma, uma Organização de Grande Evento que sedia um Evento só para
competidores de nível profissional poderia escolher testar os competidores mas não
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exigir Isenções de Uso Terapêuticas prévias nem informações de localização. Para os
fins do Código Artigo 2.8 (Administração ou Tentativa de Administração) e para
efeitos das informações de Antidopagem e educação, qualquer Pessoa que faz parte
de esporte sob a autoridade de qualquer Signatário, governo, ou outra organização
de esportes que concorda com o Código é um Atleta.
[Comentário: Esta definição deixa clara que todo Atleta de Nível Internacional e Atleta de Nível Nacional
estão sujeitos às regras de Antidopagem do Código, com as definições precisas de esporte de nível
internacional e nacional a serem delineadas nas regras de Antidopagem das Federações Internacionais
e Organizações Nacionais de Antidopagem, respectivamente. No nível nacional, as normas de
Antidopagem adotadas em conformidade com o Código devem se aplicar, pelo menos, a todas as
Pessoas em equipes nacionais e todas as Pessoas qualificadas para competir em qualquer campeonato
nacional em qualquer esporte. Isso não quer dizer, no entanto, que todos tais Atletas devem ser
incluídos num Conjunto de Testes Registrado de uma Organização Nacional de Antidopagem. A
definição também permite cada Organização Nacional de Antidopagem, se escolhe assim fazer, expandir
seu programa de Antidopagem além de Atletas de calibre nacional a concorrentes em níveis mais baixos
de Competição. Os competidores em todos os níveis de Competição devem receber o benefício de
informações de Antidopagem e educação.]

Código O Código Mundial Antidopagem.
Controle de Dopagem: Todas as etapas e processos do Plano de Distribuição de
testes até a disposição final de qualquer recurso, inclusive todas as etapas e
processos no ínterim, tal como o fornecimento de informações de localização,
Coleta de Amostra e manipulação, análise de Laboratório, Isenções Terapêuticas de
Uso, gestão de resultados e audiências.
Evento: Uma série de Competições individuais conduzidas juntas sob um órgão
regulador (por exemplo, os Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais da FINA, ou
Jogos Pan americanos).
Em-Competição: A menos que seja previsto de outra forma nas normas de uma
Federação Internacional ou outra Organização de Antidopagem relevante "EmCompetição" significa o período começando 12 horas antes de uma Competição na
qual o Atleta está programado para participar até o fim de tal Competição, e o
processo de Coleta de Amostra relacionado tal Competição.
Norma internacional: Uma norma adotada pela AMA em auxílio ao Código. A
observância a uma Normal Internacional (em oposição a outra norma alternativa,
prática ou procedimento) será suficiente para concluir que os procedimentos visados
pela Norma Internacional foram executados adequadamente.
As Normas
internacionais incluirão quaisquer Documentos Técnicos emitidos em conformidade
com a Norma Internacional.
Marcador: Um composto, grupo de compostos ou variáveis biológicas que indicam
o uso de uma Substância Proibida ou Método Proibido.
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Nenhuma notificação prévia: Um Controle de Dopagem que acontece com
nenhum aviso prévio ao Atleta e onde o Atleta é continuamente acompanhado
desde o momento de notificação até o fornecimento de Amostra.
Fora-de-competição: Qualquer Controle de Dopagem que não é Em-Competição.
Lista de Proibições: A Lista identificando as Substâncias Proibidas e Métodos
Proibidos.
Método Proibido: Qualquer Método assim descrito na Lista de Proibições.
Substância proibida: Qualquer Substância assim descrita na Lista de Proibições.
Amostra ou Espécime: Qualquer material biológico coletado com fins de Controle
de Dopagem.
[Comentário: Foi às vezes alegado que a Coleta de Amostras de sangue transgride
os princípios de certos grupos religiosos ou culturais. Foi determinado que não há
nenhuma base para tal afirmação.]
Teste Alvo A seleção de Atletas para testes, onde Atletas específicos ou os grupos
de Atletas são selecionados numa base não-aleatória para teste num tempo
especificado.
Teste: As partes do processo de Controle de Dopagem envolvendo Planejamento de
Distribuição de teste,
Coleta de amostra, manipulação de Amostra e transporte de Amostra ao Laboratório.
AMA: A Agência Mundial Antidopagem.
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5.2. Definições da Norma internacional para teste (IST)
Oficial de Coleta de Sangue (OCS): Um funcionário que é qualificado a e foi
autorizado pela Organização de Antidopagem a coletar uma Amostra de sangue de
um Atleta.
Corrente de Custódia: A seqüência de indivíduos ou organizações que têm a
responsabilidade sobre uma Amostra desde o fornecimento da Amostra até que o
recebimento da Amostra para análise.
Oficial de Controle de Dopagem (OCD): Um funcionário que foi treinado e foi
autorizado pela Organização de Antidopagem com responsabilidade delegada para a
gerência no local de uma Sessão de Coleta de Amostra.
Estação de Controle de Dopagem: A localização onde a Sessão de Coleta de
Amostra será conduzida.
Federação Internacional (IF): Um organização não-governamental internacional
que administra um ou mais esportes em nível mundial.
Autoridade de Coleta de Amostra: A Organização de Antidopagem ou agência
independente ou subcontratado com responsabilidade por todos os processos
relacionados a Coleta de Amostra, como especificado nas Cláusulas 5.0, 6.0, 7.0,
8.0 e 9.0.
Equipamento de Coleta de Amostra: Os recipientes ou aparelho que são usados
diretamente coletar ou segurar a Amostra em qualquer momento durante o
processo de coleta da Amostra. O Equipamento de Coleta de Amostra deve, no
mínimo, consistir em:




Para Coleta de Amostra de urina:
-

Os recipientes de Coleta para coletar a Amostra quando esta sai do corpo do
Atleta.

-

Garrafas vedáveis e invioláveis e tampas para reter a Amostra;

-

Kit parcial de Amostra

Para Coleta de Amostra de sangue:
-

Agulhas para coletar a Amostra

-

Tubos de sangue com dispositivos vedáveis e invioláveis para reter a Amostra.

Página 21 de 64

Nov 2013 V4.0

Equipe de Coleta de Amostra: Um termo coletivo para funcionários qualificados
autorizados pela Organização de Antidopagem que podem executar ou auxiliar em
funções durante a Sessão de Coleta de Amostra.
Sessão de Coleta de Amostra: Todas as atividades subsequentes que
diretamente envolvem o Atleta, desde a notificação até que o Atleta deixe a Estação
de Controle de Dopagem depois de ter fornecido sua Amostra(s).
Plano

de

Distribuição

de

Teste:

Como

definido

na

Cláusula

4.2.1.
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5.3. Termos Adicionais Definidos Específicos às
Orientações Operacionais do PBA e Documentos
Técnicos Relacionados
Modelo Adaptativo: Um modelo matemático que foi projetado para identificar
resultados longitudinais raros de Atletas. O modelo calcula a probabilidade de um
perfil longitudinal de valores de Marcador supondo que o Atleta tem uma condição
fisiológica normal.
Resultado de Passaporte Adverso (RPA): Um relatório de uma Unidade de Gestão de
Passaporte de Atleta que é o resultado final da avaliação do perfil longitudinal de
marcadores, outras informações de Passaporte (como horários de treinamento e
competição), e análise de peritos, que é incompatível com um estado fisiológico
normal ou patologia conhecida e compatível com o uso de uma substância proibida
ou método proibido.
Passaporte Biológico do Atleta (PBA): Programa e métodos para reunir e
ordenar Passaportes como descrito neste documento que inclui o Orientações
Operacionais e os Documentos Técnicos (Anexos).
Pacote de Documentação de Passaporte Biológico do Atleta: O material
produzido pelo Laboratório e a Unidade de Gestão de Passaporte de Atleta para
auxiliar um Resultado Adverso de Passaporte tal como, mas não limitado a, dados
analíticos, comentários do Painel de Especialistas, evidência de fatores confusos
assim como outras informações de suporte relevantes.
Unidade de Gestão de Passaporte do Atleta (APMU): Uma unidade composta
por uma Pessoa ou Pessoas, designadas pela Organização de Antidopagem, como
responsáveis pela gerência administrativa dos Passaportes aconselhando a
Organização de Antidopagem com relação a testes inteligentes e com alvo em
conexão com o Painel de Especialistas compilando e autorizando um Pacote de
Pacote de Documentação de Passaporte Biológico de Atleta e informando Resultados
de Passaporte Adversos.
Resultado Atípico de Passaporte (RAP) Um relatório gerado pelo Modelo Adaptativo que
identifica um único valor de Marcador ou um perfil longitudinal de valores de
Marcadores como estando fora alcance intra-individual do Atleta', supondo uma
condição fisiológica normal. Um Resultado Atípico de Passaporte exige mais análise
e/ou mais investigações.
Procedimento de confirmação: Um procedimento analítico de teste cujo propósito
é identificar a presença ou concentração de uma ou mais específica Substância
Proibida,
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Metabólito(s) de uma Substância Proibida, ou
Substância Proibida ou Método em uma Amostra.

Marcadores do

uso de uma

[Comentário: Um Procedimento de Confirmação também pode indicar uma
quantidade maior que o valor limites de uma Substância Proibida e quantificar a
quantidade de Substância Proibida em uma Amostra.]
Painel de Especialistas: Os Especialistas, com conhecimento no campo em
questão, escolhidos pela Organização de Antidopagem e ou Unidade de Gestão de
Passaporte do Atleta, que são responsáveis por fornecer uma avaliação do
Passaporte.
Para o Módulo de Hematológico, od
Especialistas devem ter
conhecimento em um ou mais dos campos de hematologia clínica (diagnóstico de
sangue condições patológicas), medicina de esportes ou fisiologia de exercício. Para
o Módulo Esteroidal, os Especialistas devem ter conhecimento em análise
Laboratorial, dopagem por esteróide e/ou endocrinologia.
O Painel pode incluir um conjunto de Especialistas nomeados e qualquer
Especialista(s) adicional(ais) para o caso que pode ser exigido a pedido de qualquer
dos Especialistas nomeados ou pela Unidade de Gestão de Passaporte do Atleta da
Organização de Antidopagem.
Procedimento Inicial de Teste (Procedimento de Triagem de Teste) : Um
procedimento analítico de teste cujo propósito é identificar as Amostras que podem
conter uma Substância Proibida, Metabólito(s) de uma Substância Proibida, ou
Marcador(es) do uso de uma Substância Proibida ou Método Proibido ou a
quantidade de uma Substância Proibida, Metabólito (s) de uma
Substância
Proibida, ou Marcadores do uso de uma Substância Proibida ou Método Proibido
superior a um limiar definido.
Norma Internacional para Laboratórios (NIL) : A Norma Internacional
aplicável a Laboratórios como delineado aqui.
Corrente de Custódia Interna de Laboratório: A documentação da seqüência de Pessoas
em custódia da Amostra e qualquer Alíquota da Amostra tomada para teste analítico.
[Comentário: A Corrente de Custódia Interna de Laboratório geralmente é documentada por um registro
escrito da data, localização, ação tomada, e o indivíduo que executa uma ação com uma Amostra ou
Alíquota.]

Laboratório (s): Laboratório(s) Credenciado(s) pela AMA que aplica métodos de teste e
processos para fornecer dados probatórios para a detecção de Substâncias Proibidas, Métodos e
Marcadores na Lista de Proibições, e, se aplicável, quantificação de uma Substância no Limiar, na urina
e em outras amostras biológicas no contexto das atividades de Antidopagem.
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Passaporte: Uma ordenação de todos dados relevantes particulares a um Atleta
individual que podem incluir perfis longitudinais de Marcadores, fatores
heterogêneos particulares a esse Atleta e outras informações relevantes que podem
ajudar na avaliação de Marcadores.
Autoridade de teste: A Organização de Antidopagem que autorizou um teste em
particular de seu Plano de Distribuição de testes, como especificado em na IST
Artigo 4.0. Por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, Agência Mundial de Antidopagem,
Federação Internacional,Organização Nacional de Esporte ,Organização Nacional de Antidopagem,
Comitê Olímpico Nacional, Organização de Grande Evento ou outra autoridade definida pelo Código
como responsável pelo planejamento e início do Teste de Amostra seja Em-Competição ou Fora-deCompetição.
Laboratório Aprovado pela AMA para o PBA:
O(s) laboratório (s) não
credenciados de outra forma pela AMA que aplica métodos de teste e processos em
auxílio ao Programa de Passaporte de Biológico do Atleta e de acordo com os
critérios para aprovação de laboratórios não-credenciados para o Passaporte
Biológico do Atleta.
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Parte Três: Anexos de Documentos Técnicos
6.0
Requisitos de IST e NIL para
Operação de Passaporte
A adoção do seguinte TDs (documentos de nível dois) é obrigatória para cumprir
com os requisitos do PBA.
Todos os TDs aqui identificados são encontrados na documentação de Normas
Internacionais relevante, mas são incluídos nestes Anexos para facilidade de
referência. Os requisitos destes Anexos são aplicáveis ao PBA somente e não são
aplicáveis a sangue coletado para qualquer outro propósito de Controle de
Dopagem.
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ANEXO A: Os Requisitos de Coleta de Amostra de sangue
para o Passaporte Biológico do Atleta

Documento Técnico da AMA – TD 2014 BSCR

1.

Documente Número:

TD 2014 BSCR

Número de versão: 1,0

Escrito por:

AMA

Aprovado por:

Comitê Executivo da AMA

Data:

TBD

Data efetiva:

01.01.2014

Objetivo

Estes requisitos são designados para auxiliar na Coleta de Amostras de sangue para
a medida de Marcadores individuais Hematológicos do Atleta dentro da estrutura do
Passaporte Biológico do Atleta (PBA).

2.

Escopo

A Norma Internacional para teste (IST) é aplicável à Coleta de Amostras de sangue
executadas em conexão com a medida de variáveis individuais sanguíneas do Atleta
dentro da estrutura do PBA. Este Anexo descreve requisitos adicionais para o
armazenamento de sangue e transporte relacionado ao PBA. A melhor prática para
a Coleta de Amostras prevista no Orientações de AMA para Coleta de Amostra de
sangue também deve ser considerada, embora permaneça não-obrigatória. Em
caso de qualquer discrepância entre os requisitos previstos neste Anexo e os
previstos no IST ou Orientações quanto a Coleta de Amostra de sangue, este Anexo
prevalecerá para Coleta de Amostra relacionada ao PBA.

3.

Sincronização da Coleta de Amostra

Se a Coleta ocorrer depois de treinos ou Competição, o planejamento de teste
considerará as informações de localização do Atleta para garantir que o Teste não
ocorra dentro de duas horas de tal atividade. Se o Atleta treinou ou competiu
menos que duas horas antes do momento em que o Atleta foi notificado de sua
seleção, o DCO, BCO ou outra Equipe de Coleta de Amostra acompanhará o Atleta
até que este período de duas horas tenha transcorrido. Se por alguma razão, a
Amostra foi retirada dentro de duas horas de treinamento ou
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Competição, a natureza, duração e intensidade do esforço serão registrados pelo
DCO para tornar estas informações disponíveis ao APMU e por conseguinte, aos
Especialistas.
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4.

Início do Processo de Coleta e o Intervalo de 10 Minutos

Após a notificação ao atleta que ele / ela foi selecionado para Controle de Dopagem
e seguindo a explicação do DCO / do BCO de direitos e responsabilidades do atleta
no processo de Controle de Dopagem, o OCD / OCS deverá pedir ao atleta para
permanecer em uma posição sentada normal com os pés no chão por pelo menos
10 minutos antes de fornecer uma Amostra.

5.

Documentação de Controle de Dopagem

O DCO/BCO usará o DCF relacionado ao PBA, se tal formulário estiver disponível.
Se um DCF relacionado ao PBA não estiver disponível, o OCD / OCS deverá usar
um DCF regular, mas ele / ela deve coletar e registrar as seguintes informações
adicionais sobre uma formulário relacionado ou relatório complementar a ser
assinado pelo atleta e o DCO / BCO :
a. Confirmar que não foi feito nenhum treinamento ou Competição nas últimas
duas horas antes do exame de sangue.
b. O Atleta treinou, competiu ou residiu numa altitude maior que 1000 metros
dentro das duas semanas anteriores? Se for assim, ou em caso de dúvida, o
nome e localização do lugar onde o Atleta esteve e a duração de sua estadia
serão registrados. A altitude estimada será inserida, caso seja conhecida.
c. O atleta utilizou qualquer forma de simulação de altitude, como uma tenda
hipóxica, máscara, etc. durante as duas semanas anteriores? Se for assim,
tantas informações como for possível sobre o tipo de dispositivo e a maneira
em que foi usado (por exemplo, freqüência, duração, intensidade) devem ser
registrados.
d. O Atleta recebeu alguma transfusão de sangue durante os três meses
anteriores? Houve alguma perda de sangue devido a acidente, patologia ou
doação nos três meses anteriores? Qual foi o volume estimado?
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6.

Equipamento de Coleta de Amostra

O DCO/BCO instrui o Atleta a selecionar Equipamento de Coleta de Amostra de
acordo com IST Artigo E.4.6. Será rotulado com um número único de código de
Amostra pelo DCO/BCO antes do sangue ser retirado, caso eles não sejam prérotulados, o Atleta verificará se os números de código combinam.
[Comentário: As Orientações da AMA para Coleta de Amostra de sangue foram atualizadas para refletir
estes requisitos e incluem informações práticas na integração de teste de PBA em atividades
"tradicionais" de teste. Nestas Orientações, uma tabela foi incluída que identifica qual equipamento
particular é apropriado ao combinar tipos específicos de teste (isto é PBA + hGH; PBA + HBT, etc.)
Embora o PBA exija só um único tubo de sangue, as Orientações de Coleta de Amostra de Sangue
delineiam como o PBA pode ser coordenado com outras análises de sangue que podem ser executadas
ao mesmo tempo.]

7.

Procedimento de Coleta de Amostra

O Procedimento de Coleta de Amostra para a Coleta de sangue para os propósitos
do PBA é consistente com o procedimento previsto no IST Artigos E.4.1 a E.4.15,
com os elementos adicionais:
a. O BCO garante que o período de intervalo de 10 minutos (ou mais)
transcorreu antes de executar punção venosa e retirar sangue; e
b. O BCO garante que os tubos de vácuo foram preenchidos adequadamente; e
c. Depois que o fluxo de sangue no tubo cessar, o BCO retira o tubo do suporte
e suavemente homogeniza o sangue no tubo manualmente invertendo o tubo
suavemente ao menos três (3) vezes.

8.

Procedimento de Punção Venosa Posterior
a. O Atleta e o DCO/BCO assinam os formulários de Coleta de sangue.
b. A Amostra de sangue é depositada e é selada no recipiente de Coleta de
Amostra de acordo com o IST.
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ANEXO B: Requisitos de Transporte de Amostra de Sangue
para o
Passaporte Biológico do Atleta

Documento Técnico da AMA – TD2014BSTR

1.

Número do
Documento:
Escrito por:

TD2014BSTR

Número da Versão: 1,0

AMA

Aprovado por:

Comitê Executivo da AMA

Data:

TBD

Data de Vigência:

01.01.2014

Objetivo

Este TD é destinado a auxiliar o armazenamento e transporte de Amostras de
sangue coletadas para a medida de variáveis individuais de sangue do Atleta dentro
da estrutura do PBA.

2.

Escopo

Este protocolo aborda o armazenamento e transporte de Amostras de Sangue tanto
Em-Competição quanto Fora-de-Competição.

3.

Responsabilidade

O IST é aplicável ao armazenamento e transporte de Amostras de sangue feito em
relação com a medida de variáveis individuais de sangue de Atleta dentro da
estrutura do PBA. Este protocolo descreve certas especificidades de
armazenamento de sangue e transporte relacionados ao PBA.
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4.

Armazenamento

Uma vez uma Amostra de sangue foi coletada de acordo com os Requisitos de
Coleta de Amostra de Sangue para o PBA, esta será armazenada de acordo com
Artigo 8 da IST e o presente protocolo.
O procedimento de armazenamento é de responsabilidade do DCO.

5.

Tipo de Dispositivos de Armazenamento

O DCO colocará a Amostra de sangue
pode ser o seguinte:

num dispositivo de armazenamento, que

a. Geladeira.
b. Caixa fria isolada.
c. Saco Isotérmico.
d. Qualquer outro dispositivo que possuir as capacidades mencionadas abaixo.

6.

Capacidades do Dispositivo de Armazenamento

O dispositivo de armazenamento e transporte deverá ser capaz de manter
Amostras de sangue numa temperatura fria durante armazenamento. Amostras de
sangue inteiras não poderão congelar. Um registrador de dados de temperatura
será usado para registrar a temperatura durante transporte. Ao escolher o
dispositivo de armazenamento, o DCO levará em conta o tempo de
armazenamento, o número de Amostras a serem armazenadas no dispositivo e as
condições ambientais predominantes (temperaturas quentes ou frias).

6.1. Segurança do dispositivo de armazenamento
O dispositivo de armazenamento será localizado Estação de Controle de Dopagem
de sangue e será mantido em segurança adequadamente (de acordo com o IST).

7.

Procedimento de Transporte

As Amostras de sangue serão transportadas de acordo com Artigo 9 da IST,
consistente com as práticas das Orientações da AMA para Coleta de Amostra de
Sangue, e junto com este protocolo. O procedimento de transporte é
responsabilidade do DCO. Sangue
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As amostras serão transportadas num dispositivo que mantém a integridade de
Amostras com o tempo devido a mudanças na temperatura externa.

7.1.

Segurança do dispositivo de transporte

O dispositivo de transporte será transportado por meios seguros usando um
método de transporte autorizado pela ADO.

7.2.

Observações acerca do procedimento de armazenamento e transporte

As Amostras de sangue serão transportadas o mais rapidamente possível para um
Laboratório ou Laboratório Aprovado pela AMA para o PBA localizado perto do local
de Coleta da Amostra, e é entregue não mais tarde que 36 horas após a Coleta de
Amostra.
[Comentário: As Orientações da AMA para Coleta de Amostra de sangue refletem estes protocolos e
incluem informações práticas sobre a integração de teste de PBA a atividades "tradicionais" de teste.
Uma tabela foi incluída que identifica que linhas cronológicas particulares para entrega são apropriadas
ao combinar tipos específicos de teste (isto é PBA + hGH, PBA + HBT, etc.), e que tipos de Amostras
podem ser adequadas para transporte simultâneo].
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ANEXO C: Requisitos Analíticos do Sangue para o Passaporte
Biológico do Atleta

Documento Técnico da AMA - TD2014BAR
Número do
Documento:
Escrito por:
Data: TBD

1.

TD2014BAR

Número da Versão: 1,0

AMA

Aprovado por:

Comitê Executivo da AMA

Data de Vigência:

01.01.2014

Introdução

Este TD foi estabelecido para harmonizar a análise de Amostras de Sangue
coletadas, tanto Em-Competição
e
Fora-de-Competição, para a medida de
variáveis individuais de sangue do Atleta dentro da estrutura do PBA.
O NIL é aplicável à análise de Amostra de sangue realizada em conexão com a
medida de variáveis individuais de sangue do Atleta dentro da estrutura do PBA.
Este TD descreve certas especificidades da análise de sangue relacionada ao PBA.
As Amostras de sangue serão analisadas num Laboratório ou Laboratório Aprovado
pela AMA para o PBA. Se não for razoavelmente possível por razões técnicas e/ou
geográficas, as Amostras de sangue podem ser analisadas numa unidade satélite de
um Laboratório ou utilizando unidades móveis operadas sob autorização aplicável
de ISO por um Laboratório.
A Amostra de sangue será analisada dentro de 48 horas da Coleta de Amostra.
Se o Laboratório ou Laboratório Aprovado pela AMA para o PBA recebeu a Amostra
depois de 48 horas do tempo de Coleta de Amostra, o Laboratório analisará a
Amostra o quanto antes, no entanto o APMU e a Autoridade para Teste serão
avisados sobre tal atraso e desvio da exigência. O APMU coordenará com as ADOs
apropriadas, Laboratório e Especialistas Hematológicos para garantir a validade
de qualquer resultado no tempo transcorrido entre a Coleta e a análise, a
temperatura da Amostra durante esse período, ou qualquer outro desvio de Coleta
ou requisitos de transporte.
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2.

Sincronização

A Amostra de sangue será analisada o quanto antes depois de sua recepção, dentro
de 48 horas da Coleta da Amostra. Em casos quando o Laboratório ou Laboratório
Aprovado pela AMA para o PBA não puder analisar a Amostra sobre sua recepção
imediata, o Laboratório ou Laboratório Aprovado pela AMA para o PBA será
responsável por manter a Amostra numa temperatura fria (aproximadamente 4° C)
entre sua recepção e o início do procedimento analítico.
Se houver um desvio do procedimento acima mencionado, o APMU coordenará com
os Laboratórios apropriados e Especialistas Hematológicos para avaliar a validez de
qualquer resultado em termos do tempo transcorrido entre a Coleta e a análise, e
da temperatura da Amostra durante esse período.
Para padronizar os resultados analíticos na estrutura do PBA, é importante ter as
Amostras de sangue analisadas numa rede dedicada apropriada de Laboratórios
(isto é Credenciados pela AMA ou Laboratórios Aprovados pela AMA para o PBA),
usando analisadores com características técnicas comparáveis. A instrumentação
deve ser validada para fornecer resultados comparáveis antes da análise das
Amostras de Controle de Dopagem).

3.

Verificação de instrumento

Antes de realizar quaisquer análises de sangue, todos os reagentes devem ser
verificados para garantir que eles estão dentro dos prazos de validade e que
estejam em conformidade com as recomendações do fabricante do reagente.
Parâmetros operacionais do instrumento adequadamente devem ser controlados
(nível de fundo, temperatura dos gabinetes de incubação, pressão, etc.), e ficar
dentro das especificações técnicas do fabricante.
Todos os controles internos de qualidade serão analisados duas vezes seguindo as
especificações técnicas fornecidas pelo fabricante. Estes controles internos de
qualidade serão fornecidos exclusivamente pelo fabricante do instrumento e
controlados estritamente de acordo com as especificações técnicas fornecidas pelo
fabricante (por exemplo, datas de vencimento, condições de armazenamento).
Todos os resultados devem estar de acordo com faixas de valores de referência
fornecidos pelo fabricante.
Numa base regular (como determinado pelo chefe do Laboratório ou Laboratórios
Aprovados pela AMA para o PBA), uma Amostra de sangue fresca
será
homogeneizada por um período mínimo de 15 minutos num misturador
apropriado(por exemplo misturador cilíndrico) e então analisada sete (7) vezes
consecutivas. Os coeficientes de variação deverão estar abaixo de 1,5% para
hemoglobina e HCT e abaixo de 15% para contagem de reticulócitos percentual
para confirmar a precisão apropriada do instrumento.
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Ao menos um controle de qualidade interno do fabricante (qualquer nível 1, 2 ou 3)
será conduzido depois de cada 30 a 50 análises de Amostras de sangue. Uma vez
por dia, e depois que todas as análises de Amostra de sangue forem concluídas, um
controle de qualidade interno (qualquer nível 1, 2 ou
3) deverá ser analisado mais uma vez para demonstrar a estabilidade contínua do
instrumento e a qualidade das análises feitas.

4.

Esquema externo de Avaliação de Qualidade

Os Laboratórios (ou como for de outra forma aprovado pela AMA) devem participar
e cumprir os requisitos do processo de avaliação externa de qualidade AMA da
(EQAS) para as variáveis sanguíneas. Os controles de qualidade externos serão
analisados sete (7) vezes consecutivas, e em seguida, os resultados médios das
variáveis do sangue (hemograma completo) deve ser dados:
Contagem de Glóbulos Vermelhos (Eritrócito)

RBC

Média do Volume Corpuscular

MCV

Hematócrito

HCT

Hemoglobina

HGB

Média de Hemoglobina Corpuscular

MCH

Média de Concentração Corpuscular de Hemoglobina

MCHC

Contagem de Glóbulos Brancos (Leucócitos)

WBC

Contagem de Plaquetas (Trombócitos)

PLT

Porcentagem de Reticulócitos

% RETI

Os Laboratórios (ou conforme aprovado pela AMA) também podem participar de
testes inter-laboratoriais entre Laboratórios (hospitais, clínicas, etc) usando a
mesma tecnologia e o mesmo procedimento.
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5.

Análise de Amostras de Sangue

Todas as amostras de sangue devem ser homogeneizadas por um período mínimo
de 15 minutos, utilizando um misturador adequado (por exemplo, misturador de
rolos) antes da análise. Cada Amostra de sangue será analisada duas vezes.
As diferenças absolutas entre os resultados das duas análises serão iguais ou
menores que o seguinte para as análises relevantes serem aceitas:


0,1g/dL para análise de HGB;



0,15 de diferença absoluta por % da análise de Reti (se a primeira medida for
menor ou igual a 1,00%); e



0,25 de diferença absoluta para % da análise de Reti (se a primeira medida foi
maior que 1,00%).

Os dados da segunda injeção são usados para confirmar os primeiros dados de
injeção. Portanto, se as diferenças absolutas entre os resultados das análises
estiverem dentro dos critérios acima, então só os primeiros dados de injeção serão
informados. Se diferenças absolutas entre os resultados das duas análises forem
maiores que esses definidos acima para uma Amostra específica, a análise será
recomeçada de acordo com esta seção 5. A razão para repetição será
documentada.
Os requisitos para um
Procedimento Inicial de Teste, um Procedimento de
Confirmação de Amostra e um Procedimento de Confirmação de Amostra B, como
definido no NIL, não deverá ser aplicável a Amostras de sangue analisadas para os
propósitos do PBA.

6.

Relatórios

Os resultados do Laboratório Credenciado pela AMA ou Aprovado pela AMA para a
análise de PBA serão informados imediatamente no ADAMS.
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ANEXO D: Medição e Relatório sobre Esteróides Anabólicos
Endógenos Androgênicos
Documento Técnico da AMA – TD 2014 EAAS
Número do
Documento:
Escrito por:
Data:

1.

TD2014EAAS
Grupo de Especialistas
do Laboratório da AMA
11 de Setembro de
2013

Número da
Versão:
Aprovado por:
Data de
Vigência:

1,0
Comitê
Executivo da
1º
de Janeiro
AMA
de 2014

Introdução

O objetivo deste documento técnico é harmonizar as abordagens para a medição e
comunicação de esteróides endógenos anabólicos androgênicos (EAAs) na urina,
incluindo os dados de apoio do módulo de esteróides do Passaporte Biológico do
Atleta (PBA) ou "perfil dos esteróides".
As concentrações de EAAS e suas relações formam o "perfil de esteróide" urinário,
que pode ser alterado após a administração de formas sintéticas de EAAS, em
particular testosterona (T), seus precursores [por exemplo, androstenediol,
androstenediona e prasterona (desidroepiandrosterona ou DHEA)], ou seu
metabólito ativo [disidrotestosterona (DHT)], assim como epitestosterona (E).
O módulo de esteróide do PBA usa o Modelo Adaptativo para identificar um
Resultado Atípico de Passaporte (ATPF), que desencadeia o desempenho de
Procedimentos de Confirmação. Ele também é usado para aplicar Teste inteligente
de alvo do Atleta numa base longitudinal. Além do mais, um "perfil de esteróide"
anormal (obtido de uma única Amostra de urina) ou um "perfil longitudinal de
esteróide" atípico (inclusive valores obtidos de uma série de "perfis de esteróide"
coletados por um período de tempo), podem ser meios de buscar uma infração à
norma de Antidopagem (ADRV).
Testes de EAAS e relatórios seguem um procedimento de dois passos: um
Procedimento Inicial de Teste procura estimar o "perfil de esteróide" na Amostra do
Atleta. Um Procedimento subsequente de Confirmação é realizado quando o "perfil
de esteróide" estimado representar um ATPF. O Procedimento de Confirmação inclui
a quantificação dos Marcadores do "perfil de esteróide" como descrito neste
Documento Técnico assim como Cromatografia Gasosa – Combustão - análise de
Espectrometria de Massa de Razão de Isótopo (GC-C-IRMS) que é considerada num
Documento Técnico separado.
1.1 O "Perfil de Esteróide"
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Cada Amostra de urina será analisada para determinar seu "perfil de esteróide".
Para os fins deste Documento Técnico, o "perfil de esteróide" é composto pelos
seguintes Marcadores (como conteúdo livre de esteróide obtido da fração livre de
esteróide mais aqueles liberados da fração conjugada em hidrólise por
glucuronidase) :


Testosterona (T),



Epitestosterona (E),



Androsterona (A),



Etiocolanolona (Etio),



5-androstana-3,17β-diol (5Adiol,



5β-androstana-3.17β-diol (5βAdiol), e



A relação da Testosterona com a Epitestosterona (T/E)

Outros esteróides urinários ou razões de metabólitos de esteróide poderiam ser
úteis para avaliar um "perfil
de esteróide" (por exemplo A/T, A/Etio,
1
5Adiol/5βAdiol, 5Adiol/E ).
A administração de EAAS pode alterar um ou mais dos Marcadores e / ou
proporções de "perfil de esteróide" urinário resultando em concentrações e / ou
proporções de pares específicos de metabólitos de esteróides aumentadas ou
diminuídas. Adicionalmente, alteração do "perfil de esteróide" urinário pode ocorrer
por diversas razões que incluem, mas não se limitam a:

2.



Uma ingestão grande de álcool (etanol).



A administração de cetoconazol, gonadotrofina coriônica humana (hCG) em
machos ou de outros esteróides anabolizantes (por exemplo estanozolol).



A administração de inibidores de 5-redutase (por exemplo finasteride).



O o uso agentes mascaradores (por exemplo probenecide) e diuréticos.



Crescimento microbiano.

Procedimento Inicial de Teste

No Procedimento Inicial de Teste, o Laboratório usará um método validado na urina
que é apropriado para calcular os Marcadores do "perfil de esteróide" na faixa de
valores determinados em homens e mulheres.

1 No

ADAMS, são computados os valores destas quatro relações depois do relatório do "perfil de esteróide" pelo
Laboratório.
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O Procedimento Inicial de teste é conduzido numa única alíquota.
2.1

Características do Método



A cromatografia gasosa combinada com Espectrometria de massa (GC-MS ou
GC-MS/MS) de derivados de TMS (grupos ceto e hidroxila) é requerida.



Os padrões de calibração devem ser analisados periodicamente, e sempre
que uma mudança significativa for feita à configuração analítica.



Um controle de qualidade da amostra de urina (QC) contendo os níveis
representativos do analitos deve ser incluído em cada seqüência de análise.



A hidrólise enzimática deve ser realizada com β-glucuronidase purificada de
E. coli (misturas de H. pomatia não são aceitáveis).



A integralidade da hidrólise dos esteróides urinários glucuroconjugados deve
ser verificada isotopicamente com A-glicuronídeo (ou um equivalente
alternativo cientificamente reconhecido).



A integralidade da derivação será verificada pela monitoração de mono-OTMS vs. di-O-TMS derivado de A.



Quando for necessário, o volume2 de Alíquota de Amostra pode ser ajustado
como uma função de sua gravidade específica (GS) e do gênero do Atleta.



As relações de T/E serão determinadas a partir das relações de áreas
corrigidas de pico cromatográfico ou alturas3 de pico.



A linearidade do método, estabelecido durante a validação do método,
cobrirá as faixas de valores normalmente encontradas em homens e
mulheres - o limite de quantificação (LOQ) para T e E não será mais alto que
2 ng/mL4.

2 Níveis

muito mais baixos de T e E estão geralmente presentes em Amostras de
mulheres e nas amostras com baixa GS; por conseguinte, volumes da Alíquotas
maiores podem ser necessários para uma medição fiável.
de alturas de picos de de T e E ou áreas de pico corrigidas com um calibrador ou uma curva de
calibração (mesma massa ou mesmo íon de transição selecionados para ambos os esteróides).

3 Razões

4O

LOQ será determinado como a concentração mais baixa que pode ser medida com os critérios de incerteza
estabelecidos para o dado Marcador do "perfil de esteróide" ao aplicar o Procedimento Inicial de Teste.

O LOQ para T, E, A, Etio, 5Adiol e 5βAdiol serão informados uma vez no ADAMS pelo Laboratório. Os valores de
LOQ serão atualizados no ADAMS sempre que uma mudança significativa for feita ao método analítico.
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O padrão de incerteza relativa combinada [uc(%)] para a determinação de A,
Etio, 5Adiol, 5Adiol, T e E, como estimado durante método de validação do
Procedimento Inicial de Teste, não deverá ser mais alto que 30% no
respectivo LOQ;
Para valores de concentração cinco vezes o LOQ, o uc(%) não deve ser mais
alto que 20% para A e Etio ou 25% para os Adióis;
O uc(%) para determinações de T e E não excederá 20% quando as
concentrações de esteróide são mais altas que 5 ng/mL;
O (uc%) para determinações de razões de T/E calculadas a partir das áreas
ou alturas de pico cromatográficas corrigidas não excederão 15% quando as
concentrações de T e E são mais altas que 5 ng/mL; para concentrações mais
baixas de T e E, o uc(%) para as determinações de T/E não excederá 30%.



A evidência de degradação microbiana (por exemplo presença de 5 e 5βandrostanadiona ou 4-androstenediona) e a presença de inibidores de 5redutase (por exemplo finasteride) deve controlada.

2.2. Informar o 'perfil de esteróide' do Procedimento Inicial de teste
O Laboratório informará no ADAMS a razão de T/E, as concentrações de T, E, A,
Etio, 5Adiol e 5βAdiol, o SG e a validade da Amostra, como determinado no
Procedimento Inicial de teste.
O "perfil de esteróide" será informado no ADAMS como segue:


As concentrações de T, E, A, Etio, 5Adiol e 5βAdiol serão informadas sem
ajuste para o SG da Amostra e com 2 algarismos significativos (p.ex. T
= 5,2; 52; 520) 5.



O T/E será informado com 2 algarismos significativos (por exemplo T/E =

0,12; 1,2; 12). A validade da Amostra será informada no ADAMS como "sim" ou
"não".


Uma Amostra que mostra sinais de degradação microbiana ou que contém
qualquer das substâncias6 que pode causar uma alteração do "perfil de
esteróide", como descrito na Seção 1.0 acima, não pode ser adequada para
inclusão no"perfil longitudinal de esteróide". Em tais casos a validade do
"perfil de esteróide" será informada no ADAMS como "não" e uma explicação
será incluída no Relatório de teste no ADAMS.

5 Qualquer

concentração medida abaixo do LOQ será informada como -1 pelo Laboratório.

é obrigatório que o Laboratório faça teste com relação a presença de etanol nem cetoconazol durante o
Procedimento Inicial de Teste.

6 Não
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Quando a medida de um Marcador do "perfil de esteróide" não for possível
devido a, por exemplo, diluição, interferências raras da matriz, inibição da
hidrólise enzimática ou derivação incompleta, o Laboratório devem repetir a
análise com uma preparação e análise validada modificada da Amostra (por
exemplo extração sólida de fase, extração com um diferente solvente nem
outro procedimento equivalente). No entanto, quando o problema não puder
ser resolvido, as variáveis que negativamente influenciaram do "perfil de
esteróide" serão informadas como"-1”, a validade como "não", e um
comentário será incluído no Relatório de teste no ADAMS declarando que os
Marcadores não puderam ser medidos de forma confiável.

O Laboratório pode recomendar no Relatório de Teste no ADAMS que uma
Amostra seja submetida a análises de confirmação por meio de GC-C-IRMS.

3.

Procedimento de confirmação

Procedimentos de confirmação para a administração exógena de EAAS incluem a
GC-MS ou quantificação por GC-MS/MS e análises GC-C-IRMS dos Marcadores
relevantes do "perfil de esteróide". As análises de GC-C-IRMS são consideradas
num Documento Técnico separado.




O Laboratório confirmará o Marcador relevante de "perfil de esteróide" ou
razão (por exemplo a razão de T/E) medida no Procedimento Inicial de teste
quando, em consequência da informação de resultados no ADAMS e seguido
de aplicação do Modelo Adaptativo do PBA ao"perfil longitudinal de esteróide"
do Atleta, o Laboratório é informado através do ADAMS sobre um ATPF.
No caso quando o "perfil longitudinal de esteróide" da Amostra não puder ser
processado pelo Modelo Adaptativo no ADAMS, o Laboratório prosseguirá
com os Procedimentos de Confirmação quando um dos seguintes critérios for
cumprido7:
o A razão de T/E (calculada a partir da área ou altura de picos
cromatográficos corrigidos) for maior que 4,0.
o A concentração de T ou E (ajustada para o SG 8 ) for maior que 200
ng/mL em machos ou maior que 50 ng/mL em fêmeas.

7 Se

o "perfil de esteróide" da Amostra não puder ser processado pelo Modelo Adaptativo no ADAMS, o Laboratório
receberá uma notificação automática do ADAMS 14 dias depois de recepção de Amostra. O Laboratório
prosseguirá com o Procedimento de Confirmação a menos que, depois de contatar a Autoridade de teste, a
Autoridade de teste possa justificar que o Procedimento de Confirmação não é necessário.

8

As concentrações são ajustadas a uma GS(Gravidade específica) de urina de 1,020 baseado na seguinte
equação (esteróides livres e hidrolisados glucuroconjugados)
Conccorr = Concmedido * (1,020 – 1)/(GS – 1)
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o

3.1

A concentração de A ou Etio (ajustada para o SG8) maior que 10000
ng/mL combinada com razão de A/Etio menor que 0,4 em homens (na
ausência de inibidores de 5-redutase) ou maior que 4 em ambos os
sexos.

Procedimento de Confirmação de quantificação GC-MS ou GC-MS/MS

O Laboratório deverá identificar (em conformidade com o TDIDCR [1])9
e
quantificar os marcadores relevantes de um ATPF em uma alíquota de amostra
adicional por uma validação adequada ao propósito método de quantificação CG-SM
ou CG-SM/SM.



Se análise GC-C-IRMS for executada com resultados negativos ou
inconclusivos, o Laboratório confirmará a razão T/E somente.
Em casos quando a análise de GC-C-IRMS demonstrar a administração
exógena de EAAS, o Laboratório deverá confirmar as variáveis relevantes do
"perfil de esteróide". Quando a administração exógena envolver T, somente a
razão T/E será confirmada.

Durante o Procedimento de Confirmação, a presença metabólito conjugado de
etanol ou cetoconazol deverá ser determinado assim como os sinais de degradação
microbiana incluindo, por exemplo, a presença das formas livres de T, 5- e 5βandrostanediona, 4-androstenediona ou DHEA.
3.1.1 Características de método para Procedimento de Confirmação de
quantificação por GC-MS ou GC-MS/MS
Os mesmos requisitos analíticos apresentados em 2.1 se aplicam, com as seguintes
modificações:


Os padrões de calibração e amostras de QC de urina serão incluídos;



A uc(%) não deverá ser mais alta que 15% para determinações de A, Etio,
5Adiol e 5Adiol em concentrações representando cinco vezes o LOQ
respectivo;



Para determinações de T, E e razões de T/E, o uc(%) não devem ser mais
altos que 15%quando as concentrações de T e E são mais altas que 5 ng/mL.

3.1.2 A informação de resultados do Procedimento de Confirmação por GC-MS ou
GC-MS/MS
O Laboratório informará no ADAMS os valores confirmados do "perfil de esteróide"
(sem ajuste para a CG da Amostra), o uc associado expresso em unidades e a CG
da Amostra.
9

Para valores T/E, somente T deve ser identificado se o nível de concentração e volume da Amostra forem
suficientes.
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A presença de sinais de degradação microbiana, de metabólitos conjugados de
etanol, de inibidores de 5-redutase, ou de qualquer outras substâncias que talvez
tenham alterado o "perfil de esteróide" será informada.

4.

Referências

http://www.wada-ama.org/en/Science-Medicine/Anti-DopagemLaboratories/Technical
-Documentos

1. TDIDCR Documento Técnico da AMA (versão atual) : Critérios de identificação
para Ensaios Qualitativos incorporando Coluna de cromatografia e Espectrometria de
Massa.
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ANEXO E: Requisitos de Gestão de Resultados para o
Passaporte Biológico do Atleta
Documento Técnico da AMA – TD 2014 RMR

1.

Número do Documento: TD 2014 RMR

Número da Versão:

1,0

Escrito por:

AMA

Aprovado por:

Comitê Executivo da AMA

Data:

TBD

Data de Vigência:

01.01.2014

Gestão Administrativa

Estes processos podem ser administrados e podem ser administrados por um APMU
em favor de ou dentro de uma ADO. O APMU inicialmente revisará perfis para
facilitar recomendações que apontam às ADO quando apropriado, ou se referir ao
Painel de Especialista como for apropriado. A gerência e comunicação dos dados
biológicos e as revisões dos Especialistas serão conduzidos no ADAMS.
Este Anexo descreve uma abordagem passo a passo para a revisão de um
Passaporte de Atleta. A revisão começa com a criação de um perfil longitudinal e
aplicação do Modelo Adaptativo. Um Especialista então conduz uma exibição inicial
e retorna uma avaliação baseada nas informações disponíveis naquele momento.
O processo pode culminar na criação de um Pacote de Documentação de PBA e
opinião Painel de Especialistas em seguida à recepção de todas as informações,
inclusive qualquer explicação por parte do Atleta.
Os laboratórios ou Laboratórios Aprovados pela AMA para o PBA presumidamente
conduziram a análise da Amostra e procedimentos custódios de acordo com o NIL e
TDs. O Atleta ou outra Pessoa podem refutar esta presunção estabelecendo que um
desvio do NIL e de Documentos Técnicos ocorreu, o que razoavelmente pode ter
significativamente modificado o resultado. Em tais casos, as ADO terão a
incumbência de estabelecer por que tal desvio não invalida o resultado.
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2.

Revisão através do Modelo Adaptativo

O Modelo Adaptativo é capaz de identificar valores atípicos ou perfis que garantem
mais atenção e revisão. O Modelo Adaptativo prediz para um indivíduo uma faixa
esperada dentro da qual uma série de valores de Marcadores supondo uma
condição fisiológica normal. Valores externos correspondem a valores fora da faixa
de 99%- (0,5 - 99,5 percentis).
Os dados Hematológicos são considerados como atípicos se um valor de HGB e/ou
OFFS ficar fora das faixas esperadas intra-individuais. Da mesma forma, um perfil
longitudinal composto de valores de HGB e/ou OFFS é considerado como atípico ao
desviar-se das faixas esperadas, como determinado pelo Modelo Adaptativo.
Os dados Esteroidais são considerados como atípicos se retornarem um valor de
T/E fora das faixas esperadas intra-indivíduo. Da mesma forma, um perfil
longitudinal composto por valores de T/E é considerado como atípico ao desviar-se
das faixas esperadas, como determinado pelo Modelo Adaptativo.
Uma especificidade de 99% é usada para identificar tanto ATPFs Hematológicos
como Esteroidais que garantem investigação adicional e/ou gestão de resultados.
No caso de dados sobre esteróides, um ATPF desencadeará um Procedimento de
Confirmação como definido em TD2014EAAS.
Se o "perfil" longitudinal consistir num valor único Hematológico (Atleta testado só
uma vez), e este valor único for considerado atípico pelo Modelo Adaptativo, a ADO
pode coletar uma Amostra adicional antes de enviá-la a um membro do Painel de
Especialistas para revisão. O APMU deve sugerir a sincronização ideal da Amostra
subsequente.
Se o "perfil" longitudinal consiste num valor único de Esteróide (Atleta testado só
uma vez), e este valor único for considerado atípico visto que o valor de T/E era
maior que 4:1, o TD2014EAAS deve ser aplicável, e Procedimentos de Confirmação
( por exemplo análise de IRMS) serão conduzidos. Se a análise de IRMS for
inconclusiva, as ADO coletarão Amostras adicionais para estabelecer um perfil
longitudinal que pode ser processado pelo Modelo Adaptativo e, por conseguinte
revisado pelo APMU, conforme apropriado.
[Comentário: Se houver um desvio dos requisitos de PBA da AMA para coleta, transporte e análise, o
resultado correspondente não deve ser considerado nos cálculos do Modelo Adaptativo. No entanto, o
resultado biológico não-conforme deve ser incluído (sempre que possível) no Passaporte do Atleta para
fins consulta e alvo. Qualquer resultado não-conforme (por exemplo um resultado de sangue analisado
depois que 48 horas) pode ser incluído na avaliação de Painel de Especialistas de um perfil fornecido,
caso a atenção do Painel de Especialistas seja levada a este resultado em particular.
O APMU
coordenará com o Laboratório ou Laboratório Aprovado pela AMA para o PBA e Painel de Especialistas
apropriado para assegurar a validade de qualquer resultado não-conforme].
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3.

A Revisão de Especialistas Inicial

Para o Módulo Esteroidal, se um resultado dado por um Laboratório representar um
ATPF, a Amostra passará por Procedimentos de Confirmação inclusive análise de
IRMS. Se for negativo, então o APMU/ADO deve fazer testes adicionais e/ou
procurar pela revisão de um Especialista. Se o Módulo Hematológico apresentar um
ATPF, então os resultados/perfil devem ser revisados por um Especialista escolhido
pelo APMU ou gerente das ADOs. Isto deve ocorrer de uma maneira oportuna.
O Especialista revisará o Passaporte anonimamente (sem referência ao Atleta
específico por nome) e conduzir suas atividades em confiança estrita. O Especialista
avaliará o Passaporte e responderá de volta ao APMU, que desencadeará novas
medidas APMU:

Avaliação de Especialista

Medida da APMU

Normal.

Continuar padrão normal de teste.

Passaporte suspeito: São exigidos mais dados.

Alertar ADO para fazer teste com Alvo
e fornecer recomendações.

No que concerne as informações dentro do
Passaporte do Atleta é altamente improvável que o
perfil longitudinal seja o resultado de uma condição
normal fisiológica ou patológica, e provavelmente
pode ser resultado do Uso de uma Substância
Proibida ou Método Proibido.

Enviar a dois outros Especialistas, de
acordo com seção 4 deste Anexo.

No que concerne as informações dentro do
Passaporte, é altamente provável que o Atleta tenha
uma condição patológica.

Informar o Atleta através da ADO (ou
enviar a outros Especialistas).

[Comentário: O PBA não é designado a verificação de saúde ou para monitoração médica mas antes é
uma ferramenta para detectar o possível Uso de Substâncias Proibidas ou Métodos. Os Especialistas, via
o APMU, contatarão o Atleta, através da ADO, se houver uma alta probabilidade de patologia. Não
obstante, é importante que as ADO eduquem os Atletas para assegurar que eles passem monitoração
regular de saúde e não contem com o PBA com este propósito].
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4.

Revisão por três Especialistas

No caso da avaliação do Especialista nomeado na revisão inicial amparar a proposta
de que o perfil pouco provavelmente seja resultado de uma condição normal
fisiológica ou patológica, o Passaporte então deverá ser revisado por um grupo de
três Especialistas, composto pelo Especialista nomeado na revisão inicial e dois
outros Especialistas escolhidos pelo APMU do Painel de Especialistas.
Para a revisão de um Passaporte Hematológico, o grupo de três Especialistas deve
ser composto de indivíduos com conhecimento nos campos da hematologia clínica,
medicina do esporte ou fisiologia do exercício. Para a revisão do Passaporte
Esteroidal, o grupo de três Especialistas deve ser composto por indivíduos com
conhecimento nos campos de análise de Laboratório, dopagem por esteróide ou
endocrinologia clínica.
O APMU é responsável por fazer contato com os Especialistas e por aconselhar a
ADO do Especialista subsequente. A revisão do grupo de três Especialistas deve
seguir a mesma lógica como apresentado em seção 3 deste documento. O grupo de
três Especialistas pode conferir antes que eles finalizem sua opinião. O grupo de
três Especialistas também pode pedir por conselho de um Especialista de fora
apropriado, embora isto deva ser feito com sigilo estrito.
Se mais informações forem exigidas para revisar o arquivo, os Especialistas podem
solicitar mais detalhes, tal como os relacionado a assuntos médicos, treinamento de
e/ou de prática de esporte. Tais pedidos são dirigidos via o APMU à ADO. Os
Especialistas conduzirão a revisão baseada nos dados de perfil de sangue e urina do
Atleta, e quaisquer informações adicionais solicitadas das ADOs ou Laboratórios
relacionados a qualquer Amostra no perfil.
Uma opinião unânime entre os três Especialistas é necessária para prosseguir com
possível gerência de resultados o que quer dizer que todos três Especialistas
venham à conclusão considerando as informações disponíveis contidas dentro do
Passaporte nesta fase, é altamente provável que uma Substância Proibida ou
Método Proibido tenham sido usados, e improvável que seja o resultado de
qualquer outra causa. A conclusão dos Especialistas deve ser obtida com os três
Especialistas que avaliam o Passaporte do Atleta com os mesmos dados (i.e. que
três opiniões de Especialistas não podem ser acumuladas com o tempo uma vez
que dados são adicionados a um perfil).
Se não houver nenhuma unanimidade entre os três Especialistas, o APMU pode
reforçar pedidos de informações adicionais ou Perícia, ou recomendar a ADO
prosseguir com Teste adicional.
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5.

Acompanhamento de Revisões de Especialistas e a
Compilação do Pacote de Documentação PBA

Se a avaliação dos três Especialistas amparar a proposta de que o Atleta
provavelmente usou uma Substância Proibida ou Método Proibido, e é pouco
provavelmente devido a qualquer outra causa, o APMU deverá ser responsável pela
compilação do Pacote de Documentação de PBA. O APMU pode consultar o grupo
de
Especialistas para determinar o escopo de tal compilação, inclusive os
elementos recomendados e o número de Testes que devem ser incluídos.
[Comentário: Só é obrigatório ter um completo Pacote de Documentação de
Laboratório para aqueles testes que são consideradas essenciais pelo APMU e Painel
de Especialistas. Os outros testes, por exemplo, aqueles que confirmam os níveis
basais de um marcador, apenas necessitam de um Certificado de Análise. Um
modelo do certificado está disponível para Laboratórios e Laboratórios Aprovados
pela AMA para o PBA, mediante solicitação à AMA.]
As seguintes informações chaves devem ser incluídas em Módulos
Hematológico como Esteroidal do Pacote de Documentação de PBA:

tanto

a. A idade do Atleta.
b. O gênero do Atleta.
c. Esporte e disciplina.
d. Tipo de Testes.
e. Número e código da Amostra.
f. Número interno do laboratório interno (ou Laboratório Aprovado pela AMA
para o PBA)
g. Dados biológicos e resultados obtido pelo Modelo Adaptativo.
h. Informações de competição.
i. Corrente de documentação de Custódia.
j. As informações dos DCFs para cada Amostra coletada durante o período,
como determinado pelo APMU e Painel de Especialistas.
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Para o Módulo Hematológico estas informações adicionais são exigidas:
a. Informações sobre possível exposição do Atleta a altitude pelo período
definido pelo Painel de Especialistas.
b. Condições de temperatura durante o transporte das Amostras de sangue.
c. Documentação do Laboratório (ou Laboratório Aprovado pela AMA para o
PBA) inclusive resultados de sanguíneos.
d. Gramas de dispersão.
e. Controles de qualidade interna e externa.
f. As informações sobre se o Atleta recebeu uma transfusão de sangue e/ou
perda de sangue significativa sofrida nos últimos três meses.
Para o Módulo Esteroidal, estas informações adicionais são exigidas:
a. pH.
b. Gravidade específica.
c. A documentação de Laboratório, incluindo valores de triagem e confirmados
(quando aplicável) valores de concentrações de esteróide e razões.
d. Resultados de IRMS, quando aplicável.
e. As indicações de consumo de etanol: concentrações urinárias de metabólitos
de etanol de e/ou de etanol.
f. Indicações de atividades bacterianas (por exemplo, A/5-androstandiona,
pH, fração de formas livres de Testosterona, 5- e 5β-androstanediona, 4androstenediona).
g. As indicações de medicamentos tomados (declarados ou detectados) que
podem influenciar o perfil Esteroidal, tal como corticosteróides, gonadotrofina
coriônica humana (hCG), cetoconazol, anticoncepcionais e inibidores 5redutase.
O Pacote de Documentação de PBA será enviado ao mesmo Painel de Especialistas
de três membros, que, por conseguinte revisará as informações adicionais. O Painel
de Especialistas é responsável por fornecer uma avaliação em conjunto ser a ser
assinada por todos os três Especialistas e incluída no Pacote de Documentação de
PBA.
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Se o Painel de Especialistas confirmar sua posição prévia, no que concerne as
informações dentro do Passaporte nesta fase, de que é altamente provável que
uma Substância Proibida ou Método Proibido tenham sido usados, e que seja
improvável que seja o resultado de qualquer outra causa, o APMU declarará um
APF. O Pacote de Documentação de PBA então é revisado pelas ADO.
A revisão nesta fase é anônima, no entanto que é aceito que algumas informações
específicas fornecidas possam permitir que alguém identifique o Atleta. Isto não
afetará a validez do processo.
As ADOs então serão responsáveis por:
a. Aconselhar o Atleta e a AMA de que a ADO está considerando a alegação de um
INAD contra o Atleta.
b. Fornecer ao Atleta e AMA o Pacote de Documentação de PBA.
c. Convidar o Atleta a fornecer sua própria explicação, numa maneira oportuna,
dos dados fornecidos à ADO.

6.

Revisão de Explicação do Atleta

Após a recepção de explicação e informações de auxílio por parte do Atleta (ou no
caso em que nenhuma informação é fornecida), o Painel de Especialistas revisará as
informações fornecidas pela ADO, as informações (caso existam) fornecidas pelo
Atleta e quaisquer informações adicionais que o Painel considerar necessário para
dar sua opinião em coordenação com tanto a ADO como o APMU. É aceito que esta
revisão não pode mais ser anônima. O Painel então reavaliará ou reafirmará sua
opinião prévia que inclui uma das seguintes declarações:
a. Opinião unânime do Painel baseada nas informações do Passaporte, de que é
altamente provável o Atleta usou uma Substância Proibida ou Método
Proibido, e que seria improvável supor que Passaporte como anormal por
qualquer outra causa; ou
b. Baseado nas informações disponíveis, o Painel não puder unanimemente
chegar a uma opinião e, em tal caso, o Painel pode ou não pode recomendar
mais investigação ou Teste.
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7.

Procedimento disciplinar

Se o Painel de Especialistas expressar a opinião estabelecida em (a) acima, em
seguida, a ADO será informada pelo APMU. A ADA então prosseguirá com a
gerência de resultados de acordo com Artigo 7.4 do Código.
No caso de se achar que o atleta cometeu um INAD baseado no Passaporte, o
Passaporte do Atleta deverá ser redefinido no momento do seu retorno à
Competição, após o término do período relevante de suspensão para manter sua
anonimidade para possíveis revisões por parte da APMU e Painel de Especialistas
conduzidos no futuro.
Quando um Atleta for sancionado por meios outros que o PBA, o Passaporte
Esteroidal e/ou Hematológico permanecerão em vigor, exceto nos casos onde a
Substância Proibida ou Método resultaram numa manipulação de Marcadores
Hematológicos ou Esteroidais, respectivamente. Em tais exemplos, o perfil do Atleta
seria redefinido desde o momento do começo da sanção.
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6.1 Modelos
Um modelo não-obrigatório de acordo de compartilhamento de informações está
contido neste documento para facilitar o compartilhamento e reconhecimento
mútuo de dados biológicos entre ADOs que compartilham interesses de PBA do
mesmo atleta (por exemplo, NADO e IF).

ANEXO F: Acordo de colaboração
Entre
[•]
(doravante denominado "[A]")
e
[•]
(doravante denominado "[B]")
CONSIDERANDO QUE [A] é a [organização antidopagem] reconhecida pela Agência Mundial
Antidopagem (AMA) e é responsável por programas de Controle de Dopagem e Passaporte
Biológico do Atleta incluídos no seu Conjunto de Testes Registrados (RTP).
CONSIDERANDO QUE [B] é a [organização antidopagem] reconhecida pela AMA e é
responsável por
Programas de Controle de Dopagem e Passaporte Biológico do Atleta incluídos neste RTP;
CONSIDERANDO QUE o princípio do Passaporte Biológico do Atleta é ter somente um
Passaporte para cada Atleta;
CONSIDERANDO QUE é portanto de importância extrema que as organizações que testam o
mesmo Atleta colaborem para assegurar que só uma organização consolide todo o resultado
para um único Atleta e assegurem a gestão de resultado deste Passaporte de Atleta;
CONSIDERANDO QUE [A] e [B] agora desejam colaborar no planejamento, Testes e Gestão
de Resultados dos programas de Controle de Dopagem e Passaporte Biológico de Atleta
incluídos em seus respectivo RTPs de acordo com os termos deste Acordo.
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OBJETO
O objeto deste Acordo é fornecer uma estrutura para colaboração entre [A] e [B]
(individualmente Parte e coletivamente as Partes) em relação à Coleta e troca de Passaporte
de Atletas e procedimentos de gestão de resultados relacionados.
PORTANTO, fica acordado entre as Partes:
Cláusula 1 - Definições
Os termos em letra maiúscula e em itálico usados neste Acordo terão os significados atribuídos
a eles no Código Mundial Antidopagem (o "Código") e as Normas Internacionais, ambos
conforme eventualmente aditados. Para facilidade de referência, as definições relevantes foram
reproduzidas no Cronograma 1 ora anexado.
Definições adicionais criadas para os fins deste Acordo serão sublinhados e têm os seguintes
significados:
1.1

"Acordo" significa este Acordo de Colaboração.

1.2

"Propósitos de passaporte" significa a coleta e colação de Passaportes de acordo com
as Orientações Operacionais e documentos técnicos relacionados.

1.3

"Informações Confidenciais" significa todas as informações (de qualquer maneira
registradas ou conservadas) divulgadas por uma Parte ou seus Representantes a outra
Parte e os Representantes daquela Parte após a data deste Acordo relacionadas:
(a)

à existência e termos deste Acordo;

(b)

às informações que seriam consideradas como confidenciais por um empresário
razoável relacionadas:

(c)

(i)

aos negócios, assuntos, clientes, fornecedores ou planos futuros da
Parte divulgadora; ou

(ii)

às operações, processos, informações de produto, experiência, projetos,
segredos comerciais ou software da Parte divulgadora; e

quaisquer informações coletadas, desenvolvidas ou trocadas pelas Partes no
curso da execução este Acordo, incluindo, mas não se limitando a Passaportes
e outras informações relacionadas a dopagem relevantes ou potencialmente
relevantes.

1.4

"Orientações Operacionais" significa a versão mais recente das Orientações
Operacionais de Passaporte Biológico do Atleta adotada pela AMA e disponível no site
da AMA.

1.5

"Representante" significa um empregado, funcionário, representante, agente ou
conselheiro de uma Parte.
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Cláusula 2 – Teste de Passaporte e compartilhamento de informações
2.1

[A] e [B] concordam em fornecer uma a outra uma cópia do seu RTP para Fins de
Passaporte mediante solicitação e discutir a composição das respectivas RTPs de [A] e
[B] se for o caso, em particular quando [A] e [B] tiverem jurisdição de teste sobre o
mesmo Atleta.

2.2

[A] conduzirá Testes dos Atletas nas RTPs de [A] para Fins de Passaporte e [B]
conduzirá Testes de Atletas em RTPs de [B] para Fins de Passaporte, incluindo por
meio de Testes de Alvo. Para tais propósitos:
2.2.1

[A] ou [A] APMU e [B] ou [B] APMU podem compartilhar inteligência uma com a
outra com relação a Testes de Alvo de Atletas na RTP de [A] ou RTP de [B]
conforme o caso.

2.2.2

[A] e [B] devem cada uma garantir que tem jurisdição de teste com referência
aos testes conduzidos sob este Acordo.

2.2.3

Para evitar dúvida, nada nesta Cláusula 2 devera impedir [A] nem [B] de Testar
qualquer Atleta dentro de sua jurisdição para Fins de Passaporte a qualquer
tempo, independentemente do estado do Atleta na RTP [A] para Fins de
Passaporte ou na RTP [B] para Fins de Passaporte.

2.2.4

Todas as Amostras sob este Acordo serão coletadas em conformidade com a
Norma Internacional para Testes, Norma Internacional para Laboratórios, e
Orientações Operacionais.

2.2.5

[A] e [B] devem cada um arcar com os próprios custos de Testes (inclusive os
custos de armazenamento, transporte e análise de Amostras).

2.3

Cada Parte concorda que deve, às suas custas, exclusivamente usar o ADAMS, e
solicitar ao APMU relevante para usar o ADAMS, para registrar formulários de controle
de dopagem e Passaportes relacionado a qualquer Atleta testado para Fins de
Passaporte sob este Acordo.

2.4

Em todo o caso onde um Atleta foi testado sob este Acordo para Fins de Passaporte,
a Parte relevante registrará o Passaporte no ADAMS, ou assegurar que está sendo
registrado pelo APMU relevante, assim que for razoavelmente prático após o teste e
tomará quaisquer medidas necessárias para assegurar que a outra Parte possa acessar
o Passaporte relevante através do ADAMS. Se por qualquer razão o Passaporte não
puder ser acessado pela outra Parte através do ADAMS, a Parte fornecerá o
Passaporte relevante a outra Parte em outra forma como a outra Parte razoavelmente
possa solicitar.

2.5

[A] e [B] usarão os Passaportes sob este Acordo somente para Fins de Passaporte . A
Autoridade de Testes relevante em cada caso assegurará que o consentimento por
escrito prévio do Atleta foi obtido para o compartilhamento dos Passaportes com a outra
Parte para tais propósitos.
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Cláusula 3 – Procedimento de Gestão de Resultados de Passaportes

3.1

O APMU de [A], respectivamente de [B], é responsável por administrar o programa de
Passaporte de Biológico de Atleta de [A], respectivamente de [B], de acordo com as
Orientações Operacionais. Para Atletas incluídos em RTPs [A] e [B], [A] e [B]
determinarão se os Passaporte relevantes são revisados depois de cada teste por ou a
APMU de [A], respectivamente APMU de [B] dependendo de quem é a Autoridade de
Testes para este teste ou numa base de Passaporte onde é acordado que APMU de [A]
ou APMU de [B] tem a incumbência de revisar todos os dados no Passaporte
independentemente se [A] ou [B] é a Autoridade de Teste que conduziu o último teste.

3.2

Caso o Modelo Adaptativo identifique um resultado atípico em Atletas que estão
incluídos em ambas RTPs [A] e [B], o APMU encarregado de revisar o Passaporte em
questão deve informar [A] e [B].

3.3

As partes estabeleceram um Painel de Especialistas (Painel de Especialistas [A] e
Painel de Especialistas [B], respectivamente), trabalhando com, APMU de [A] ou a
APMU de [B] respectivamente de acordo com as Orientações Operacionais. As Partes
determinarão os membros de seu Painel de Especialistas de PBA de tempos em
tempos e notificarão umas as outras mediante solicitação de uma lista atualizada de
seu Painel de Especialistas de PBA.

3.4

As Partes irão notificar imediatamente uma a outra, por escrito, do encaminhamento do
caso de qualquer Atleta para revisão pelo Painel de Especialistas do PBA da outra
Parte, de acordo com as Orientações Operacionais, bem como o resultado de tal
análise.

3.5

Para que não restem dúvidas, os Passaportes recolhidos no âmbito do presente Acordo
por [A] e [B] devem, sempre que possível, ser combinados para efeitos de Violação de
Norma Antidopagem ou outros procedimentos de gestão de resultados buscados contra
um Atleta de acordo com o Código e Normas Internacionais.

Cláusula 4 – Procedimentos Disciplinares de Passaporte
4.1

Se, após análise, o Painel de Especialistas PBA [A] ou Painel de Especialistas PBA [B]
(conforme o caso) decidir que não há uma explicação razoável conhecida para as
informações de perfil contidas no Passaporte que não o uso por parte do Atleta de
Substância Proibida ou Método Proibido, o caso do Atleta deverá proceder como uma
infração à norma antidopagem.

4.2

Quando a Parte responsável pela gestão dos resultados de um caso de um Atleta, como
definido acima, decidir não prosseguir com uma afirmação de infração à norma
Antidopagem, tal decisão não afetará a capacidade da outra Parte ou AMA de recorrer
de tal decisão.

Cláusula 5 - Data de Vigência e rescisão
5.1

Este Acordo entrará em vigor na data de assinatura e permanecerá em vigor até que
seja resicindido.
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5.2

Não obstante a Cláusula 5.3, se qualquer Parte desejar rescindir este Acordo, enviará
um aviso prévio por escrito com trinta (30) dias de antecedência à outra Parte sobre sua
intenção de rescindir o Acordo. Após a recepção do aviso por escrito de rescisão, este
Acordo será rescindido 30 dias depois de que tal aviso for entregue.

5.3

Qualquer das Partes poderá rescindir este Acordo imediatamente, se a outra parte
cometer uma violação material de qualquer termo do presente Acordo e (se tal violação
for sanável) não corrigir a sua falha dentro de um período de 30 (trinta) dias após a
notificação por escrito da violação.

5.4

As Partes concordam que, após a data da rescisão deste acordo, cada parte poderá
continuar a usar todos os Passaportes e as Informações Confidenciais que lhe foram
fornecidos pela outra Parte, desde que ele somente seja usado para fins de
Antidopagem e por um período até, mas não superior, ao prazo prescricional do Código
Mundial Antidopagem então em vigor (atualmente
8 anos).
As Partes irão depois, mediante solicitação, devolver, destruir, agregar ou
tornar anônimos todos os Passaporte e Informações Confidenciais em seu controle ou
posse fornecidos pela outra Parte, a menos que a lei aplicável ou outros regulamentos
aplicáveis impeçam que a Parte devolva ou destrua todos ou parte dos Passaportes ou
Informações Confidenciais.

Cláusula 6 – Autoridade
6.1.

As Partes por meio deste declaram que elas têm o poder pleno e autoridade para
celebrar e assinar este Acordo, e as Partes não sabem de nenhum acordo, avenças,
nem compromissos que preveniriam a execução plena e desempenho deste Acordo.

6.2.

Não obstante o exposto, e para que não restem dúvidas, as partes reconhecem e
concordam que nada neste Acordo afeta ou modifica seus respectivos direitos e
obrigações, e as de outras partes terceiras relevantes, no âmbito do "Acordo que Rege
o Uso e Compartilhamento de Informações no Sistema de Gestão e Administração de
Antidopagem da AMA ("ADAMS")" que as partes celebraram com a AMA.

Cláusula 7 - Indenização
1. Cada Parte (a "Parte Infratora") deverá indenizar e manter a outra Parte (o "Parte não
Infratora") indene de qualquer e todos os custos, encargos, danos, despesas e perdas (inclusive
custos contraídos em sua recuperação) que são contraídos pela Parte não Infratora em
conseqüência de qualquer violação deste Acordo pela Parte Infratora até um máximo de [•]. As
disposições desta Cláusula 8 permanecerão em vigós após a rescisão deste Acordo.
Cláusula 8 – Confidencialidade
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8.1

As Partes devem sempre manter confidenciais (e garantir que os seus Representantes
mantenham confidenciais) qualquer Informação Confidencial que possam adquirir em
conformidade com este Acordo e não devem divulgar ou utilizar essas Informações
Confidenciais que não seja em cumprimento do Acordo, exceto:
(i)

com o consentimento da outra Parte; ou

(ii)

se tais informações se tornaram de domínio público de outra forma do que pela
violação por essa Parte desta cláusula; ou

(iii)

conforme exigido por lei ou outros regulamentos aplicáveis.

8.2.

As funções das Partes nesta Cláusula 8 permanecerão em vigor após o vencimento ou
rescisão antecipada deste Acordo.

8.3.

A Parte receptora concorda que só irá divulgar as Informações Confidenciais para seus
diretores, funcionários, consultores ou conselheiros profissionais em estritamente
necessário saber em conexão com os Fins do Passaporte e somente após tal pessoa
ter sido avisada das exigências do presente Acordo.

Cláusula 9 – Privacidade de Dados
9.1

As Partes reconhecem que o compartilhamento de Informações Pessoais sob este
Acordo é necessário para permitir que cada Parte cumpra com suas obrigações sob o
Código e esteja de acordo com leis aplicáveis de proteção de dados.

9.2

As Partes coletarão, processarão, armazenarão e divulgarão todas Informações
Pessoais sob este Acordo com o consentimento do Atleta e de acordo com a Norma
Internacional para a Proteção de Privacidade e Informações Pessoais (ISPPI).

9.3

Cada Parte deverá notificar a outra Parte imediatamente sobre qualquer destruição
acidental, não autorizada ou ilegal, perda, alteração ou divulgação ou acesso a
Informações Pessoais ("Violação de Segurança"), e tomar medidas imediatas para
corrigir qualquer violação de segurança.

9.4

Nenhuma Parte divulgará Passaportes coletados sob este Acordo a qualquer terceiro
(exceto para os fins do [A] Painel de Especialistas ABP ou [B] Revisão do Painel de
Especialistas ABP), sem o consentimento expresso prévio e por escrito da outra Parte a
menos que tal divulgação seja exigida por lei ou ocorra em decorrência da Seção 7,2.

Cláusula 10 – Disposições Diversas
10.1

Este Acordo é pretendido ser a declaração única e completa da obrigação das Partes
quanto ao objeto do presente e substitui todos os acordos prévios, entendimentos,
negociações e propostas quanto a tal objeto.
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10.2

A falha de qualquer Parte a qualquer tempo em exigir desempenho estrito dos termos
do Acordo não será interpretada como uma renúncia do direito de exigir ou receber o
desempenho completo de todos os direitos, promessas e avenças neste Acordo.

10.3

Este Acordo não estabelece que qualquer das Partes seja representante da outra Parte
ou cria uma joint venture ou relação similar entre as partes e nenhuma parte terá o
poder de obrigar ou vincular a outra Parte de qualquer forma. As Partes agirão em
todos os aspectos como contratadas independentes.

10.4

Nenhuma das Partes poderá ceder, direta ou indiretamente, por força de lei, mudança
de controle ou de outra forma, o presente Acordo ou qualquer dos seus direitos e
obrigações nos termos deste instrumento, sem o prévio consentimento por escrito da
outra Parte, que não deve ser injustificadamente retido.

10.5

As Partes concordam que qualquer e todos os aditivos a este Acordo devem ser feitos
por escrito e assinado pelas Partes; nenhum aditamento pode ser feito por meios
eletrônicos.

10.6

Se qualquer disposição do presente Acordo for considerada inválida, ilegal ou
inexeqüível, tal disposição deve ser aplicada em toda a extensão permitida pela lei
aplicável e a validade, legalidade e aplicabilidade das disposições restantes não deve
de forma alguma afetada ou prejudicada.

10.7

Uma pessoa que não é uma Parte deste Acordo não terá nenhum direitos sob ou em
relação a este Acordo. Os direitos das Partes de rescindir, revogar ou acordar qualquer
variação, renúncia ou liquidação nos termos do presente Acordo não estão sujeitas ao
consentimento de qualquer pessoa que não é Parte no presente Acordo.

10.8

As Cláusulas e outros títulos neste Acordo são apenas para conveniência de referência
e não constituirão uma parte de ou afetarão o significado ou interpretação deste
Acordo.

Cláusula 11 - Notificações
11.1

Qualquer notificação necessária a ser dada sob este Acordo será por escrito e será
entregue pessoalmente, enviada por fax ou enviada por correio, à outra Parte requerida
para receber a notificação em seu endereço como definido abaixo:
(i)

[A] :
Endereço: [•]
Aos cuidados de: [•]
Número do Fax: [•]

(ii)

[B] :
Página 59 de 64

Nov 2013 V4.0

Endereço: [•]
Aos cuidados de: [•]
Número do Fax: [•]
Ou em tal outro endereço como a Parte relevante pode especificar por notificação por
escrito à outra Parte.
11.2

Qualquer aviso será considerado como tendo sido devidamente dado:
(a)

se entregue pessoalmente, no tempo de entrega no endereço referido na
Cláusula 12.1;

(b)

se entregue por correio, no momento da assinatura do recibo do correio; ou

(c)

Se enviado por fax, no momento da transmissão.

Cláusula 12 – Lei Aplicável e jurisdição
12.1

Este Acordo e qualquer litígio ou reclamação resultante de ou em conexão com ele ou
seu assunto será regida e interpretada de acordo com a lei de [•].

12.2

Ambas as Partes aceitam e concordam em cumprir quaisquer leis e regulamentos
relevantes e aplicáveis.

12.3

As Partes concordam que quaisquer litígios, argumentos ou afirmações surgindo com
respeito a ou em relação a execução deste Acordo (assim como qualquer aditamento
subsequente deste instrumento, incluindo, por exemplo, sua estrutura, validade,
eficácia, interpretação, assinatura, violação ou rescisão , e também qualquer afirmação
não-contratual relacionada a este documento) será o objeto de uma resolução amigável.
Na ausência de resolução amigável, a discussão será submetida à jurisdição exclusiva
do Tribunal de Arbitragem para Esporte em Lausanne, Suíça, e estabelecido
definitivamente de acordo com o Código de Arbitragem Relacionado a Esportes. O
painel será composto por um árbitro. O idioma da arbitragem será [•].

Cláusula 13 - Signatários
Os signatários do presente Acordo desde já garantem que leram e concordaram com os
termos, condições e disposições do presente Acordo, incluindo quaisquer anexos, e tem
plenos poderes e autoridade para assinar e vincular suas respectivas organizações.
Cláusula 14 - Vias
O presente Acordo poderá ser assinado em qualquer número de vias, cada uma das quais
deve ser considerada um original, mas todas constituem um único e mesmo instrumento.
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Em nome de [A]

……………………..[Nome, Cargo]
Data:

2012

Em nome de [B]

……………………..[Nome, Cargo]
Data:

2012

ANEXO 1
Definições

1.

Definições do Código Mundial Antidopagem de 2009

Sistema de Administração e Gestão de Antidopagem (ADAMS): A ferramenta
segura de gestão de dados online para inserção, armazenamento, compartilhamento
e relato de dados, designada para auxiliar as partes interessadas e a AMA nas suas
operações de antidopagem em conjunto com a legislação de proteção de dados.
Organização Antidopagem (OAD): Um Signatário que é responsável por adotar
regras para iniciar, implementar ou impor qualquer parte do processo de Controle
de Dopagem. Isto inclui, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê
Internacional de Paraolímpico, outras Organizações de Grandes Eventos que
conduzem Testes em seus Eventos, a AMA, Federações Internacionais e
Organizações de Antidopagem Nacionais.
Atleta: Qualquer Pessoa que participa em esporte no nível internacional como
definido por cada Federação Internacional), a nível nacional (como definido por cada
Organização Nacional de Antidopagem, incluindo mas não se limitando a Pessoas em
seu Conjunto de Testes Registrados), e qualquer outro competidor em esporte que
é de outra forma sujeito à jurisdição de qualquer Signatário ou outra organização de
esportes que concorda com o Código. Todas as disposições do Código, incluindo,
por exemplo, Testes e Isenções para Uso Terapêutico devem ser aplicadas aos
Atletas de Nível Internacional e Nacional. Algumas
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Organizações Nacionais de Antidopagem podem escolher testar e aplicar normas de
antidopagem a competidores de nível amador ou profissional que não são
competidores atuais ou possíveis competidores de calibre nacional. Às Organizações
Nacionais de Antidopagem não é exigido, no entanto, a aplicação de todos os
aspectos do Código a tais Pessoas. Regras nacionais específicas podem ser
estabelecidas para Controle de Dopagem para Atletas de nível não-Internacional ou
não-Nacional sem entrar em conflito com o Código. Assim, um pais poderia escolher
testar competidores de nível amador mas não exigir Isenções para Uso Terapêutico
ou informações sobre localização.
Da mesma forma, uma Organização de Grande Evento que sedia um Evento só para
competidores de nível profissional poderia escolher testar os competidores mas não
exigir Isenções de Uso Terapêuticas prévias nem informações de localização. Para os
fins do Código Artigo 2.8 (Administração ou Tentativa de Administração) e para fins
de informação e educação com relação a antidopagem, qualquer Pessoa que pratique
um esporte sob a autoridade de qualquer organização Signatária, governo ou outros
esportes que concorde com o Código é um Atleta.
[Comentário: Esta definição deixa clara que todo Atleta de Nível Internacional e Atleta de Nível Nacional
estão sujeitos às regras de Antidopagem do Código, com as definições precisas de esporte de nível
internacional e nacional a serem delineadas nas regras de Antidopagem das Federações Internacionais
e Organizações Nacionais de Antidopagem, respectivamente. No nível nacional, as normas de
Antidopagem adotadas em conformidade com o Código devem se aplicar, pelo menos, a todas as
Pessoas em equipes nacionais e todas as Pessoas qualificadas para competir em qualquer campeonato
nacional em qualquer esporte. Isso não quer dizer, no entanto, que todos tais Atletas devem ser incluídos
num Conjunto de Testes Registrado de uma Organização Nacional de Antidopagem. A definição também
permite que cada Organização Nacional de Antidopagem, se escolhe assim fazer, expanda seu
programa de Antidopagem além dos Atletas de calibre nacional a concorrentes em níveis mais baixos de
Competição. Os competidores em todos os níveis de Competição devem receber o benefício de
informações de Antidopagem e educação.]

Controle de Dopagem: Todas as etapas e processos do Plano de Distribuição de
testes até a disposição final de qualquer recurso, inclusive todas as etapas e
processos no ínterim, tal como o fornecimento de informações de localização,
Coleta de Amostra e manipulação, análise de Laboratório, Isenções Terapêuticas de
Uso, gestão de resultados e audiências.
Conjunto de Testes Registrados: O conjunto de atletas de alto nível
estabelecidos por cada Federação Internacional e Organização Nacional
Antidopagem que estão sujeitos a testes tanto Em Competição quanto Fora de
Competição como parte dessa Federação Internacional ou do plano de distribuição
testes da Organização Nacional de Antidopagem. Cada Federação Internacional
deverá publicar uma lista que identifica aqueles atletas que estão incluídos no
Conjunto de Testes Registrados por nome e ou critérios específicos claramente
definidos.
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Norma internacional: Uma norma adotada pela AMA em auxílio ao Código. Observância
ao Padrão Internacional (em oposição a outro padrão alternativo, prática ou
procedimento) deverá ser suficiente para concluir que os procedimentos visados
pelo Padrão Internacional foram realizados de forma correta.
As Normas
internacionais incluirão quaisquer Documentos Técnicos emitidos em conformidade
com a Norma Internacional.
Método proibido: Qualquer Método assim descrito na Lista de Proibições.
Substância proibida: Qualquer Substância assim descrita na Lista de Proibições.
Testes Alvo: A seleção de Atletas para o Teste, onde Atletas específicos ou os
grupos de Atletas são selecionados numa base não-casual para Testes num tempo
especificado.

2.
Definições da Norma Internacional para a Proteção de Dados e
Privacidade
Informação pessoal As informações, incluindo, sem limitação, informações pessoais
sigilosas, relativas a um participante identificável ou relacionado a outras pessoas
cujas informações são utilizadas exclusivamente no contexto de atividade de
Antidopagem de uma Organização de Antidopagem

3.

Definições da Norma Internacional para Laboratórios

Passaporte Biológico do Atleta: O programa e métodos de reunir e ordenar
Passaportes como descrito neste documento que inclui as Orientações Operacionais
e os Documentos Técnicos (Anexos).
Unidade de Gestão de Passaporte do Atleta: Uma unidade composta por uma
Pessoa ou Pessoas, designadas pela Organização de Antidopagem, responsável
pela gerência administrativa dos Passaportes e que aconselham a Organização de
Antidopagem com relação a Testes inteligentes, com alvos em contato com o Painel
de Especialistas compilando e autorizando um Pacote de Documentação de
Passaporte Biológico de Atleta e informando Resultados de Passaporte Adversos..
Passaporte: Uma ordenação de todos dados relevantes particulares a um Atleta
individual que podem incluir perfis longitudinais de Marcadores, fatores
heterogêneos particulares a esse Atleta e outras informações relevantes que podem
ajudar na avaliação de Marcadores.
Autoridade de testes: A Organização de Antidopagem que autorizou um teste
em particular de seu Plano de Distribuição de testes, como especificado em na
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IST Artigo 4.0. Por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, Agência
Antidopagem Mundial, Federação Internacional, Organização Nacional de
Esporte, Organização Nacional Anti-Dopagem, Comitê Olímpico Nacional,
Organização de Grandes Eventos ou outra autoridade definida pelo Código como
responsável pelo planejamento e iniciação de Testes de Amostra quer em
competição ou fora de competição.
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