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INTRODUÇÃO 

Este é um recurso desenvolvido no World Rugby para esclarecer os procedimentos de teste 

antidoping durante a pandemia da COVID-19 e o retorno às atividades coletivas de rugby.  Este é 

um documento ativo, que pode ser atualizado regularmente, pois essa situação de rápida evolução 

se altera rapidamente e, portanto, deve ser consultado com frequência para nos mantermos a par 

das mudanças e desenvolvimentos.  Mais recomendações serão emitidas para testes em 

competição quando essa competição recomeçar. 

 

Os procedimentos seguirão no mínimo e, em princípio, ao documento da Agência Mundial Antidoping 

(WADA - World Anti-Doping Agency): COVID-19: ORIENTAÇÃO DA ADO PARA RETOMAR OS 

TESTES 6 de maio de 20201 e atualizações subsequentes.  Todos os processos estão sujeitos à 

adaptação de uma Organização Nacional Antidoping (NADO - National Anti-Doping Organisation) ou 

de um Provedor de Serviço Privado (PSP), de acordo com os procedimentos e restrições nacionais 

em vigor na época. 

 

Quem deve ler este documento? 

 

Este documento foi desenvolvido principalmente para Associações de Membros com jogadores 

nomeados no Pool de Testes (TP - Testing Pool) Fora da Competição do World Rugby, no entanto, 

todas as equipes permanecem abertas aos testes do World Rugby ou de uma Organização Nacional 

Antidoping (NADO) o tempo todo, mesmo que não estejam incluídos no TP.    As associações e 

clubes devem usar essas diretrizes para garantir que a equipe e os jogadores da equipe estejam 

adequadamente preparados para gerenciar os testes fora da competição, sem aviso prévio, com 

segurança, durante a pandemia.   

 

O que está neste documento? 

 

Este documento define os princípios e processos relacionados ao teste antidoping iniciados pelo 

World Rugby enquanto as restrições de contato da COVID-19 estão em vigor.  Ele explica como os 

procedimentos padrão serão adaptados para garantir da melhor forma a segurança dos jogadores, 

da equipe e dos funcionários de controle de doping para testes fora da competição, realizados nas 

casas dos jogadores, e à medida que os times retornam para o treinamento coletivo.   

 

1. Princípios de testes relacionados a testes da seleção (ou pequeno grupo) fora da 

competição  

 

• Os testes continuarão a ser realizados sem aviso prévio aos jogadores ou equipe selecionados, 

de acordo com a Norma Internacional da WADA para Testes e Investigações (ISTI - International 

Standard for Testing and investigations). 

• O World Rugby entrará em contato estreitamente com a NADO ou PSP a quem contrata para 

realizar testes para garantir que seja seguro prosseguir para todos os envolvidos, e que as 

medidas relevantes, conforme as orientações atuais da WADA para COVID-19, estejam em 

vigor.  

• Todos as NADOs ou PSPs contratados pela World Rugby trabalharão em estreita colaboração 

com a equipe e a equipe do local de treinamento na chegada para gerenciar qualquer local 

adicional e/ou restrições de treinamento. 

 
1 Consulte https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/20200506_ado_guidance_resuming_testing_en.pdf 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/20200506_ado_guidance_resuming_testing_en.pdf
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2. Nomeação de pessoal de coleta de amostras (SCP - Sample Collection Personnel) 

O World Rugby usará apenas uma NADO ou PSP que se comprometa a seguir as diretrizes da 

WADA sobre a COVID-19 relacionadas à nomeação de pessoal, que incluem: 

• O SCP que faz parte de um grupo ‘em risco’ ou ‘vulnerável’ não deve participar de uma missão 

de teste. 

• Se permitido pelas leis aplicáveis de proteção de dados, saúde e emprego, o SCP deve se 

autocertificar antes de uma missão de teste que: 

o Ele não apresenta sintomas de COVID-19 ou outros relacionados, mesmo que leves, nem 

está aguardando um resultado de teste. 

o Ele não entrou em contato com alguém que ele sabe ter sintomas relacionados à COVID-19 

nem está aguardando um teste de COVID-19 (ou resultado do teste). 

o Ele não entrou em contato com ninguém que está em quarentena e/ou autoisolado de acordo 

com as diretrizes nacionais.  

• O World Rugby registrará as autocertificações SCP para cada missão de teste.   

• Nenhum SCP com um caso confirmado de COVID-19 será designado para uma missão no 

período de 14 dias após a confirmação da infecção. 

• Oficiais de controle de doping credenciados pelo World Rugby também podem ser nomeados 

para realizar missões de teste.  Nesses casos, os procedimentos serão seguidos conforme 

especificado neste documento, sujeitos a variações necessárias para garantir a aderência às 

diretrizes nacionais. 

 

3. Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Ao contratar uma NADO ou PSP, o World Rugby solicitará confirmação de que o seguinte será 

usado/executado como padrão pelo SCP: 

i. Luvas (para o SCP e jogadores).  

ii. Máscaras faciais (para o SCP e jogadores).  

iii. Produtos de limpeza/desinfetante para garantir que as superfícies usadas no processamento de 

amostras possam ser limpas.  Uma toalha de mesa descartável e limpa pode ser usada para 

cobrir uma superfície, se possível. 

 

4. Pontos gerais relacionados à higienização, distanciamento e equipamentos 

 

• Os jogadores (e a equipe, conforme o caso) serão informados de todas as medidas de 

distanciamento pelo SCP antes do início da sessão de teste. 

• O SCP será aconselhado a manter uma distância mínima de um metro (ou maior, se estipulada 

pela autoridade nacional de saúde) entre ele e um jogador, tanto quanto possível durante o 

processo.  

• O contato direto será evitado sempre que possível, com exceção de alguns procedimentos 

essenciais (como por exemplo, coleta de sangue ou observação direta do fornecimento de 

amostras de urina).   

• Os jogadores deverão usar suas próprias canetas para preencher os Formulários de Controle 

de Doping.  Verifique se você possui um estoque de canetas novas/desinfetadas no local do 

treinamento. 

• O SCP limpará as mãos com sabão ou desinfetante para as mãos, de acordo com as diretrizes 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), antes e após o teste, e solicitará aos jogadores que 

façam o mesmo. 

• Todo o material descartável será selado e descartado com segurança no final do teste, pelo 

SCP, incluindo materiais de risco biológico. 



Adaptações aos procedimentos de Controle de Doping fora da competição durante a Pandemia da COVID-19 

 

 
 

4  

 

• A superfície usada para o teste será limpa e desinfetada pelo SCP antes e depois do teste, a 

menos que uma toalha de mesa descartável limpa tenha sido fornecida pelo SCP. 

 

5. Risco de infecção/transmissão – testes em casa 

Sujeito a variações/protocolos nacionais, seguidos pelas NADOs ou PSPs, o World Rugby exigirá 

que todos os SCP contratados sigam o seguinte para todas as missões de teste realizadas na casa 

de um jogador.   

i. Antes do início do teste, o SCP solicitará ao jogador que confirme que: 

a. Ele não apresenta sintomas de COVID-19 ou outros relacionados, mesmo que leves, nem 

está aguardando um teste de COVID-19 (ou resultado do teste ). 

b. Ele não entrou em contato com alguém que ele sabe ter sintomas relacionados à COVID-

19 ou está aguardando um teste da COVID-19 (ou resultado do teste). 

c. Ele não entrou em contato com ninguém que está em quarentena e/ou autoisolado devido 

à COVID-19.  

d. Ele não é considerado de um grupo de saúde de alto risco em relação à contração da 

COVID-19. 

Isso será documentado por um questionário verbal.   

ii. Com base na resposta do jogador, o SCP decidirá se o teste continuará.  Além disso, será 

solicitado ao jogador que garanta que qualquer pessoa dentro de casa, considerada 

pertencente a um grupo de saúde de alto risco, permaneça em um quarto separado daquelas 

onde o teste será realizado e que não se envolva com o jogador ou o SCP pela duração da 

missão de teste. 

iii. O jogador será solicitado a responder ao questionário com sinceridade e na medida de seu 

conhecimento.  Os resultados serão relatados à World Rugby.  O jogador e/ou o médico da 

equipe do jogador podem ser contatados após a missão de teste pela World Rugby para 

verificar a precisão das respostas fornecidas ao SCP.   

iv. Se, posteriormente, as informações fornecidas pelo jogador forem imprecisas ou incorretas, 

elas poderão ser processadas como ADRV  (Anti-Doping Rule Violation – violação da regra 

antidoping)(por exemplo, adulteração ou tentativa de adulteração).  Os jogadores serão 

lembrados disso pelo SCP e do risco de uma sanção de quatro anos.   

v. As NADOs ou PSPs podem solicitar ao jogador que complete o teste em uma unidade de 

teste móvel, se disponível.  

vi. O SCP não tocará nas maçanetas das portas e, em todos os casos, solicitará ao jogador 

que faça isso por ele.   

 

6. Estações de Controle de Doping em locais de treinamento 

 

• Todos os requisitos do World Rugby para o fornecimento de uma sala/área adequada para uso 

como estação de controle de doping permanecem em vigor e conforme a Regra 21.   

• Para todos os locais, as equipes devem garantir que uma área limpa e adequada possa ser 

disponibilizada para controle de doping, caso o SCP chegue para realizar os testes.  Sempre 

que possível, isso deve permitir uma distância segura entre um jogador e o OCD, incluindo uma 

área de espera com cadeiras espaçadas adequadamente. 

 

7. Jogadores e equipe que contratam o controle pós-doping da COVID-19 

 

• Se algum jogador ou membro da equipe de suporte da equipe contrair a COVID-19 no período 

imediato após um teste, entre em contato com a World Rugby imediatamente para que essas 

informações possam ser passadas à NADO ou ao PSP para evitar a propagação da infecção. 
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• Por outro lado, se a World Rugby for notificada por uma NADO ou PSP de que um OCD contraiu 

a COVID-19 no período imediato após um teste, a World Rugby notificará imediatamente a 

associação ou a equipe em questão. 

Se você tiver alguma dúvida ou dúvida sobre os processos contidos neste documento, entre em 

contato com David Ho (david.ho@worldrugby.org) ou Stuart Kelly (stuart.kelly@worldrugby.org)  na 

Unidade Antidoping do World Rugby.  

 

 

 

mailto:david.ho@worldrugby.org
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