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Reunião CNAD n.º 35, 12 de setembro de 2012 
 

 
Parecer CNAD N.º 59/2012 
 
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 ESMERAR, amostra “A” e “B” 2598725, cuja análise confirmou a presença 
de Hidroclorotiazida, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
29/04/2012, na modalidade de Pesca Desportiva. 
 
O CNAD decidiu aceitar a proposta da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva de aplicar uma 
sanção de advertência ao praticante desportivo em apreço em virtude de, no âmbito do processo 
disciplinar em causa, ter sido considerado que o mesmo atuou de forma negligente: encontrava-se 
sujeito a tratamento com a substância detetada e declarou-a ao MRCD na ação de controlo de 
dopagem. Contudo, não cumpriu os deveres de cuidado a que estava obrigado, informando-se sobre 
a necessidade de solicitação de AUT para a substância em causa. 
 
Salienta-se o facto de o praticante desportivo ser um infrator primário e a substância detetada não 
servir para a obtenção de aumento do rendimento desportivo, possuindo apenas um efeito 
mascarante. 
 

 
Parecer CNAD N.º 60/2012 
 
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 FRATRICÍDIO, amostra “A” e “B” 2599043, cuja análise confirmou a 
presença de Metilhexanamina no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 
14/04/2012, na modalidade de Ciclismo. 
 
O CNAD, tendo em conta a necessidade de harmonização das decisões sancionatórias em casos 
semelhantes aplicando assim o Principio da Equidade, concorda com a aplicação à praticante 
desportiva da sanção de oito meses de suspensão da atividade desportiva pela prática de uma 
infração por violação de norma antidopagem, prevista e punida pelo artigo n.º 59.º, n.º 1, alínea a), 
da Lei n.º 27/2009, de 19 de junho, por considerar que estão preenchidos os respetivos 
pressupostos. 
 
 
Parecer CNAD N.º 61/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código PERTINENTE, amostra “A” 2598973, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem fora de competição realizado em 
08/05/2012, na modalidade de Tiro. 
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O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou que o valor 
da razão de T/E do praticante desportivo é naturalmente elevado e que a variabilidade das 
concentrações de esteróides endógenos detetadas se encontra dentro dos valores normais de 
excreção fisiológica. 
 
 
Parecer CNAD N.º 62/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código CHAMBÃO, amostra “A” 402091, cuja análise revelou um resultado atípico 
(T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 13/03/2011, na 
modalidade de Motociclismo. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou que o valor 
da razão de T/E do praticante desportivo é naturalmente elevado e que a variabilidade das 
concentrações de esteróides endógenos detetadas se encontra dentro dos valores normais de 
excreção fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 63/2012 
 
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 EXTENSO, amostra “A” e “B” 2598641, cuja análise confirmou a presença 
de Canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 27/05/2012, 
na modalidade de Bilhar. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Bilhar e ao facto de não se 
tratar de um desporto motorizado ou de outra modalidade desportiva na qual 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 concorda com a aplicação de uma sanção de 
advertência. 
 
Esta decisão está dependente da concordância do praticante desportivo em causa em 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 64/2012 
 
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 EXTORQUIR, amostra “A” e “B” 2599736, cuja análise confirmou a presença 
de Canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 27/05/2012, 
na modalidade de Futebol. 
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O CNAD decide que não está preenchido um dos pressupostos enunciados no artigo 59.º da Lei n.º 
27/2009, de 19 de junho, pois o praticante não demonstrou como a substância entrou no seu 
organismo e os valores de concentração registados resultam de forma inequívoca uma inalação 
ativa, tendo apenas demonstrado que não visou o aumento do rendimento desportivo. 
 

 
Parecer CNAD N.º 65/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processo com o código PIGMENTAÇÃO, amostra “A” 2598466, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 10/06/2012, 
na modalidade de Atletismo. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou que o valor 
da razão de T/E do praticante desportivo é naturalmente elevado e que a variabilidade das 
concentrações de esteróides endógenos detetadas se encontra dentro dos valores normais de 
excreção fisiológica. 
 

 
Parecer CNAD N.º 66/2012 
 
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 EXPURGAR, amostra “A” e “B” 2599652, cuja análise confirmou a presença 
de Canabinóides, no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 23/05/2012, 
na modalidade de Basquetebol. 
 
Atendendo aos argumentos apresentados pela Federação Portuguesa de Basquetebol e ao facto de 
não se tratar de um desporto motorizado ou de outra modalidade desportiva na qual 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 concorda com a aplicação de uma 
sanção de quinze dias de suspensão da atividade desportiva. 
 
Esta decisão está dependente da concordância do praticante desportivo em causa em 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 67/2012 
 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 27/2009, de 19 de Junho) 

 
Processos com o código INTERREGNO, amostra “A” 2601394, cuja análise revelou um resultado 
atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 21/08/2011, e 
com o código HIDROGRÁFICO, amostra “A” 2590955, cuja análise revelou também um resultado 
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atípico (T/E >4) no decurso de um controlo de dopagem em competição realizado em 29/04/2012, 
ambos na modalidade de Futebol. 
 
O CNAD decidiu aprovar o parecer do Coordenador Científico do LAD, que considerou que o valor 
da razão de T/E do praticante desportivo é naturalmente elevado e que a variabilidade das 
concentrações de esteróides endógenos detetadas se encontra dentro dos valores normais de 
excreção fisiológica. 
 

 


