
• Verifi car as credenciais dos Agentes de Controle de Dopagem;
• Ser informado sobre todas as etapas do controle e o andamento da 

coleta da amostra, incluindo as consequências em caso de recusa;
• Contar com um acompanhante e, se for preciso, com um intérprete
• Escolher um kit de coleta entre, no mínimo, três que lhe são 

apresentados;
• Solicitar prazo maior para apresentar-se ao Controle de Dopagem 

desde que possua justifi cativas válidas e comprovadas;
• Com o consentimento do Ofi cial de Controle de Dopagem e sempre 

acompanhado por um escolta o atleta pode:
receber sua premiação antes da realização do controle;
fazer exercícios de relaxamento;
receber atenção médica;
atender compromissos com a imprensa;
competir em outros eventos no mesmo dia;

• Solicitar adaptações no processo de coleta da amostra se for defi ciente 
físico ou menor de idade;

• Ser observado por alguém do mesmo sexo durante o processo de 
coleta da amostra;

• Receber uma cópia assinada do Formulário de Controle.

Saiba mais em www.abcd.gov.br
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• Levar uma identifi cação com fotografi a para apresentar ao Ofi cial 
de Controle de Dopagem em caso de um controle;

• Conhecer as normas nacionais e internacionais antidopagem;
• Informar a seu médico que você é um atleta e está sujeito a Controle 

de Dopagem;
• Usar medicação proibida somente em caso de tratamento médico e 

depois de obter a Autorização de Uso Terapêutico – AUT concedida 
pela ABCD;

• Manter uma lista atualizada de todos os medicamentos, suplementos 
alimentares ou produtos herbáceos que está tomando para declará-
los em caso de Controle de Dopagem;

• Em-Competição ou Fora-de-Competição, após ser notifi cado, 
permanecer sempre à vista do Ofi cial de Controle de Dopagem ou 
do Escolta até a fase de conclusão da coleta da amostra;

• Evitar hidratação excessiva na Estação de Controle de Dopagem;
• Estar preparado para iniciar o processo de coleta da amostra tão 

logo seja notifi cado;
• Após a coleta da amostra, mantê-la sob observação permanente até 

que a mesma seja devidamente lacrada;
• Assegurar-se de que toda a documentação está corretamente 

preenchida e assinada, e de que recebeu cópia.

Saiba mais em www.abcd.gov.br
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