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Reunião CNAD n.º 30, 7 de março de 2012 
 

 
Parecer CNAD N.º 6/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código LAVRADIO, amostra “A” e “B” 408712, cuja análise revelou a presença de 
hCG, no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 27/01/2011, na 
modalidade de Rugby. 
 
As concentrações de hCG reportadas nas amostras “A” e “B” 408712 e não podem atribuir-se 
perentoriamente e sem margem para dúvida a uma administração exógena daquela hormona, com 
base nos estudos complementares realizados, nem podem ser explicadas, de acordo com os dados 
clínicos disponibilizados, com uma situação patológica ou fisiológica. Desse modo, decide-se 
arquivar por agora o processo, reabrindo-o sempre que os resultados de controlos de dopagem a 
realizar no futuro ao praticante desportivo em apreço o justifiquem. 
 

 
Parecer CNAD N.º 12/2012 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, e artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de outubro) 

 
Processo com o código SUSTENIDO, amostra “A” e “B” 2601536, cuja análise confirmou a presença 
de furosemida, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 07/08/2011, 
na modalidade de Tiro com Armas de Caça. 
 
Devido ao baixo grau de culpa imputado ao praticante desportivo, o CNAD decide concordar com a 
sanção de advertência proposta pela FPTAC. 
 

 
Parecer CNAD N.º 13/2012 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, e artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de outubro) 

 
Processo com o código GADUNHO, amostra “A” e “B” 2601215, cuja análise confirmou a presença 
de canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 06/11/2011, 
na modalidade de Futebol. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo praticante 
desportivo e ao facto de não se tratar de um desporto motorizado ou de outra modalidade 
desportiva, nas quais o uso de canabinóides pode conduzir a risco de acidentes não só para o 
próprio praticante desportivo, mas também para outros intervenientes na competição, o CNAD 
decide para o caso em apreço a aplicação de uma sanção a determinar de entre uma advertência a 
um mês de suspensão, na condição de o praticante desportivo em causa se submeter a um 
Programa de Acompanhamento segundo as Recomendações da ADoP relativas aos procedimentos 
de sancionamento e acompanhamento para canabinóides. 
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Parecer CNAD N.º 14/2012 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, e artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de outubro) 

 
Processo com o código LA, amostra “A” e “B” 382289, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 17/04/2010, na 
modalidade de Ténis de Mesa. 
 
O CNAD, seguindo a linha orientadora de outros casos semelhantes, onde os pressupostos 
enunciados no artigo 59.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho não se encontraram totalmente 
preenchidos, mas em que face à natureza desta substância específica existem evidências científicas 
que demonstram que a mesma não aumenta o rendimento desportivo, na modalidade em apreço, 
que não tem efeito mascarante e que a concentração detetada resulta de uma administração por 
inalação ativa da substância (Pareceres n.º 54/2010 – Golfe e n.º 24/2011 – Futebol), decide a 
aplicação de uma sanção de 6 meses de suspensão da prática desportiva, na condição de o 
praticante desportivo em causa se submeter a um Programa de Acompanhamento, segundo as 
Recomendações da ADoP relativas aos procedimentos de sancionamento e acompanhamento para 
canabinóides. 
 

 
Parecer CNAD N.º 15/2012 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, e artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de outubro) 

 
Processo com o código FLECHA, amostra “A” e “B” 407268, cuja análise revelou a presença de 
hCG, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 17/07/2010, na 
modalidade de Ginástica. 
 
O CNAD decidiu não conceder uma atenuação da sanção para o caso em apreço, dado que as 
alegações apresentadas pela FGP não configuram nenhuma das circunstâncias excecionais 
previstas no Artigo 10.5 do Código Mundial Antidopagem, condição necessária para que essa 
atenuação possa ser concedida, de acordo com o definido na alínea b) do n.º 1 do Artigo 26.º da Lei 
n.º 27/2009, de 19 de Junho. 
 
No caso em apreço, ao afirmar desconhecer em absoluto a causa ou origem de como a substância 
foi introduzida no seu organismo, o praticante desportivo não colaborou na descoberta da forma 
como foi violada a norma antidopagem; a substância em causa - hormona gonadotrofina coriónica – 
não integra o grupo de substâncias específicas que gozam de um regime sancionatório mais leve; e 
o praticante desportivo não apresentou qualquer informação clínica que demonstrasse que a 
concentração da hormona detetada tivesse uma origem patológica, pelo que a sanção mínima a 
aplicar são dois anos de suspensão da prática desportiva, de acordo com o disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho. 
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Parecer CNAD N.º 16/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código ÚBERE, amostra “A” 407370, cuja análise revelou um resultado atípico (T/E 
>4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 22/04/2011, na 
modalidade de Patinagem. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, de forma a que o processo 
seja arquivado, considerando que os valores da razão T/E do praticante desportivo em apreço são 
compatíveis com uma situação fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 17/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código OITAVA, amostra “A” 2601525, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 26/11/2011, na 
modalidade de Futebol. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, de forma a que o processo 
seja arquivado, considerando que os valores da razão T/E do praticante desportivo em apreço são 
compatíveis com uma situação fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 18/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código IMPERICIA, amostra “A” 2600462, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 11/01/2012, na 
modalidade de Futebol. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, de forma a que o processo 
seja arquivado, considerando que os valores da razão T/E do praticante desportivo em apreço são 
compatíveis com uma situação fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 19/2012 
 
Parecer prévio relativo à proposta de sanção disciplinar. 
(N.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, e artigo 33.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de outubro) 

 
Processo com o código FRUIÇÃO, amostra “A” e “B” 402286, cuja análise confirmou a presença de 
canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 09/01/2011, na 
modalidade de Futebol. 
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O CNAD decide concordar com a proposta de sanção avançada pelo Conselho de Disciplina da 
A.F.A. de oito dias de suspensão da prática desportiva, na condição de o praticante desportivo em 
causa se submeter a um Programa de Acompanhamento, segundo as Recomendações da ADoP 
relativas aos procedimentos de sancionamento e acompanhamento para canabinóides 
. 

 
 
 
 


