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Reunião CNAD n.º 53, 16 de abril de 2014 

_____________________________________________________________________ 
 
Parecer CNAD N.º 7/2014 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código EQUINOCIAL, amostra “A” 463694, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 03/03/2013, na modalidade de Ciclismo. 
 
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 8/2014 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código HIPOTETICO, amostra “A” 463440, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 06/09/2013, na modalidade de Ciclismo. 
 
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 9/2014 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código SALMOIRA, amostra “A” 462755, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 21/12/2013, 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. 
_____________________________________________________________________ 
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Parecer CNAD N.º 10/2014 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código HOMOGÉNEO, amostra “A” 463250, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 05/09/2013, na modalidade de Ciclismo. 
 
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 11/2014 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código HOMÓGRAFO, amostra “A” 463885, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 04/09/2013, na modalidade de Ciclismo. 
 
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 12/2014 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código EXTERNATO, amostra “A” 2599201, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 13/03/2012, 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. 
_____________________________________________________________________ 
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Parecer CNAD N.º 13/2014 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código LIBELO, amostra “A” 379618, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 25/10/2008, na modalidade de Voleibol. 
 
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 14/2014 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código MOSENHOR, amostra “A” 461567, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 22/09/2013, na modalidade de Pesca Desportiva. 
 
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 15/2014 
Exames complementares. 
(N.º 1 do Artigo 36.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto) 

 
Processo com o código CARMESIN, amostra “A” 461254, cuja análise revelou um 
resultado atípico (T/E >4), no decurso de um controlo de dopagem em competição 
realizado em 21/07/2013, na modalidade de Ciclismo. 
 
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. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


