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Vivemos na Colômbia uma Copa 
América Feminina de significado 
histórico. Pela primeira vez, esse 
torneio contou com prêmios 
importantes para a equipe campeã:

Isso no marco de um firme 
compromisso que a CONMEBOL 
vem assumindo para o crescimento 
e desenvolvimento do futebol 
feminino no continente. O objetivo 
da Confederação, no curto e médio 
prazo, é que a América do Sul se torne 
uma potência mundial no futebol 
feminino, assim como acontece no 
masculino.

É também o torneio que inaugura 
uma nova periodicidade da 
CONMEBOL Copa América Feminina, 
que agora será disputada a cada 
dois anos. A intenção é dar às 
meninas e mulheres sul-americanas 
um ritmo diferente, mais exigente, 
para aumentar a competitividade 
de nossas equipes. Isso também 
é possível graças ao enorme 
crescimento que esta competição 
tem experimentado, tanto em 

USD 1.500.000

USD 500.000

número de espectadores quanto em 
número de países e territórios a que 
chega a transmissão televisiva.
No entanto, para que essas 
conquistas sejam possíveis, é 
essencial um trabalho eficiente 
nos bastidores. Todos os aspectos 
organizacionais e logísticos devem 
ser planejados e controlados. Parte 
dessa responsabilidade recai sobre 
a Comissão Médica e Unidade 
Antidopagem da CONMEBOL, cujo 
trabalho nos últimos anos, devido 
à pandemia da COVID-19, tem sido 
intenso e complexo, mas também 
muito profissional e frutífero. Esta 
revista detalha os relatórios e 
estatísticas que comprovam os 
resultados positivos obtidos através 
deste trabalho minucioso.

Os protocolos de saúde mais 
uma vez demonstraram sua 
grande eficácia, com um número 
insignificante de casos positivos. 
Tampouco foi menor a contribuição 
da campanha de vacinação de 
futebolistas sul-americanos levada a 
cabo pela CONMEBOL. Dessa forma, 
a Copa América Feminina foi talvez 
um dos últimos torneios de nossa 
Confederação em que os testes 
de detecção de coronavírus ainda 
foram obrigatórios.

Podemos dizer que a CONMEBOL 
Copa América Feminina representa 
um verdadeiro triunfo esportivo 
e organizacional, que consolida a 
estratégia de promoção do futebol 
feminino sul-americano promovida 
pela CONMEBOL.  

Alejandro Domínguez W-S
Presidente da CONMEBOL

Ponto de inflexão 
no futebol feminino

Equipe campeã

Equipe vice-campeã 
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Costuma-se dizer que o momento 
mais arriscado de uma pandemia 
é quando ela está terminando. É 
então que os controles deixam de 
ser feitos, protocolos são ignorados, 
o rigor é perdido e o cuidado é 
relaxado. Em outras palavras, baixar 
a guarda. O risco de um aumento 
nessas circunstâncias é evidente. 
Felizmente, tanto por parte da 
Presidência da CONMEBOL quanto 
de seu Conselho, as instruções 
sempre foram claras nesse sentido: 
permanecer em alerta, seguir 
atentamente todas as medidas de 
prevenção e trabalhar com a mesma 
concentração e responsabilidade. 
Nós da Comissão Médica e 
Unidade Antidopagem temos nos 
empenhado nisso. Os resultados 
auspiciosos estão à vista, dessa 
vez no caso da CONMEBOL Copa 
América Feminina, conteúdo que 
tenho o prazer de apresentar nesta 
revista.

Esse torneio registou um elevado 
nível de vacinação: 

Do grande número de testes de 
detecção de coronavírus realizados 
ao longo da competição, apenas 

1,9% tiveram resultado positivo. 
Para além do trabalho relacionado 
com a COVID, foram acrescentadas 
as tarefas habituais da Comissão 
Médica e Unidade Antidopagem, 
como o estudo de lesões e controles 
Antidopagem. Sobre esse último 
ponto, é importante destacar que 
pela primeira vez na CONMEBOL 
Copa América Feminina foram 
realizados controles Antidopagem 
Fora de Competição nas seis equipes 
que se classificaram para a fase final 
da competição, ampliando a margem 
de verificação, como corresponde às 
competições profissionais.

Da mesma forma, a Unidade 
Antidopagem apresentou pela 
primeira vez palestras educativas 
Antidopagem às delegações desta 
competição, enquadradas no 
desenvolvimento de um Plano de 
Educação. Esse trabalho parte da 
convicção de que nossa missão 
só será plenamente cumprida se 
conseguirmos maior integração e 
articulação com atletas e delegações.

A CONMEBOL Copa América 
Feminina da Colômbia 2022 nos 
deixa partidas inesquecíveis nas 
quais se confirmou o crescimento 
do futebol feminino sul-americano. 
Também nos deixa lições valiosas, 

entre as quais se destaca claramente 
a necessidade de não baixar a guarda 
e estar sempre vigilantes em relação 
à situação de saúde e necessidades 
médicas nas competições.

Dr. Osvaldo Pangrazio
Presidente da Comissão Médica e 
Diretor da Unidade Antidopagem da 

CONMEBOL

Triunfo significa
não baixar a guarda

das pessoas imunizadas

contra a COVID-19
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Do ponto de vista estritamente 
futebolístico, a CONMEBOL Copa 
América Feminina, que acaba de 
ser concluída na Colômbia, também 
mostra um enorme crescimento 
do futebol feminino sul-americano. 
As abordagens dentro do campo 
de jogo, as habilidades técnicas, 
as jogadas ensaiadas, as tabelas, 
as rotações, as triangulações, a 
disciplina tática, são elementos 
que demonstram um salto de 
qualidade nas equipes femininas 
sul-americanas. Embora ainda haja 
aspectos a melhorar, como é natural, 
as meninas e jovens do nosso 
continente estão no caminho certo 
e os clubes e seleções nacionais dos 
quais fazem parte estão a caminho 
de se tornarem potências no esporte 
mundial.

Como futebolista e treinador, sei 
que tal progresso técnico se assenta 

Testemunho de um 
trabalho responsável 

e eficiente
num fundamento essencial: boa 
saúde e preparação física. Habilidade 
ou talento são de pouco valor se essa 
base não existe, é o que garante que 
uma equipe não desmorone. E nesse 
trabalho, as equipes médicas têm um 
papel preponderante. Em tempos de 
pandemia essa contribuição torna-
se ainda mais crucial, uma vez que 
uma nova ameaça, a COVID 19, se 
somou a lesões, esgotamento e 
pancadas. Nessas circunstâncias, é 
fundamental o trabalho da Comissão 
Médica e da Unidade Antidopagem 
da CONMEBOL, em coordenação com 
as equipes médicas das diferentes 
equipes. Às suas tarefas habituais 
relacionadas com controles 
Antidopagem e estudo de lesões, 
juntaram-se controles, testes de 
detecção de coronavírus, vigilância 
de casos positivos e cumprimento 
de protocolos. 

Por tudo isso, só podemos 
parabenizar a Comissão Médica 
e Unidade Antidopagem da 
CONMEBOL e os médicos, 
preparadores físicos e treinadores 
das equipes que participaram 
desta competição. Os excelentes 
resultados obtidos são destacados 
nesta revista, que deve servir não 
apenas como registro estatístico, 
mas também como testemunho de 
uma gestão responsável e eficiente 
nos momentos de maior demanda 
de saúde.

Nery Pumpido
 Secretário-General Adjunto  

Futebol da CONMEBOL
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Dr. Osvaldo Pangrazio
 Presidente da Comissão Médica
Diretor Unidade Antidopagem

Paola Coronel
Gerente Administrativo CM&UA

Alicia Velázquez
Analista Comissão Médica

Gabriela Gossen
Coordenadora da Unidade 

Antidopagem

Sebastian Peña
Assistente Administrativo CM&UA

Elias Paredes
Responsável da Unidade 

Antidopagem

COMISIÓN MÉDICA
Y UNIDAD ANTIDOPAJE

Federico Rivarola
Responsável da Comissão Médica



9

ESTÁDIO PASCUAL GUERRERO
CALI

ESTÁDIO CENTENÁRIO
ARMERIA

ESTÁDIO ALFONSO LÓPEZ
BUCARAMANGA

Dra. Matilde Miralles
Oficial Médico CONMEBOL

Dra. Matilde Miralles
Oficial Médico CONMEBOL

Dra. Vanessa Lozano
Oficial Médico CONMEBOL

Dra. Jairo Rojas
Coordenador Médico Geral

Dra. Jairo Rojas
Coordenador Médico Geral

Dr. Marcelo Rodriguez
Oficial Médico CONMEBOL

EQUIPE DE
OFICIAIS MÉDICOS
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HISTÓRIA

A CONMEBOL Copa América 
Feminina é o torneio de seleções 
mais importante e prestigiado da 
América do Sul. É realizado desde 
1991, a cada quatro anos, porém, 
a partir de 2022 o torneio será 
organizado a cada dois anos.

O campeonato foi disputado pela 
primeira vez em Maringá, no Estado 
do Paraná, com a participação de 
Brasil, Chile e Venezuela. Foi o único 
critério adotado pela CONMEBOL 
como classificatório para a primeira 
Copa do Mundo Feminina, realizada 
naquele mesmo ano.

As dez seleções das Associações 
Membro da CONMEBOL participaram 
pela primeira vez da terceira edição, 
em 1998, realizada na Argentina. A 
partir da edição de 2010, o torneio 
passou a se chamar oficialmente 
CONMEBOL Copa América Feminina. 
Anteriormente, o campeonato 
concedia duas vagas diretas para a 
Copa do Mundo Feminina (campeã 

e vice-campeã), mas com o formato 
atual, a CONMEBOL Copa América 
Feminina vai conceder três vagas 
diretas (1ª; 2ª; e 3ª colocação) mais 
duas para a repescagem (4ª e 5ª 
colocação).

Além disso, esta edição é 
classificatória para os Jogos 
Olímpicos, concedendo 1 vaga 
direta e 1 vaga repescagem, além de 
classificar também para os Jogos 
Pan-Americanos (3º, 4º e 5º lugar).



11



12



13

SELEÇÕES FEMININAS PARTICIPANTES

A nona edição da 
CONMEBOL Copa América Feminina

foi realizada entre 8 e 30 de julho 
de 2022 na Colômbia.
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SEDESCali
Estádio Pascual Guerrero:
Cali, oficialmente Distrito Especial, Esportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial e de Serviços de Santiago de Cali, é 
um distrito colombiano, capital do departamento de Valle 
del Cauca. É a terceira cidade mais populosa e o terceiro 
centro econômico e cultural da Colômbia. Está localizada 
na região sul de Valle del Cauca. Geograficamente, a 
cidade está localizada no Vale do Rio Cauca, formado pela 
cordilheira ocidental e a cordilheira central da Região 
Andina.
O estádio Pascual Guerrero é considerado um dos 
melhores estádios esportivos da Colômbia. Nele jogam 
como mandantes as equipes do América de Cali, Atlético 
Fútbol Club e Boca Juniors de Cali. Tanto o estádio como 
os outros palcos esportivos que o rodeam foram, entre 
os anos cinquenta e setenta do século XX, um dos 
complexos esportivos mais completos e modernos da 
América Latina, o que levou a cidade a ser chamada de 
“Capital Esportiva da América”.

Capacidade: 49.828



15

SEDES
Armenia
Estádio Centenario:
Armenia é um município colombiano, capital do 
departamento de Quindío, e uma das principais cidades 
do eixo cafeteiro colombiano, da chamada região de Paisa 
e da paisagem cultural cafetera.

El Centenario é a principal arena esportiva da cidade 
colombiana de Armenia. É apelidado de “O Jardim da 
América” 

Bucaramanga
Estádio Alfonso López:
Bucaramanga é um município colombiano, capital do 
departamento de Santander. Foi declarada pelo Banco 
Mundial em seu estudo sobre “cidades competitivas para 
estudos e crescimento” como uma das cidades mais 
prósperas da América Latina. Está localizada no nordeste 
do país, na Cordilheira Oriental, um ramo da Cordilheira 
dos Andes, às margens do Rio de Oro. Bucaramanga tem a 
quinta aglomeração urbana mais populosa do país e está 
localizada a 384 km de Bogotá, a capital.
O Estádio Alfonso López é um espaço esportivo localizado 
nessa cidade. Tem capacidade para 25.000 espectadores. 
É a sede do Atlético Bucaramanga, clube da Categoria 
Primeira A do futebol profissional colombiano. O nome é 
uma homenagem a Alfonso López Pumarejo.

Capacidade: 20.716Capacidade: 25.000
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PARTIDOS
POR ESTADIO
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Como parte dos Requisitos 
Mínimos para Serviços Médicos 
nas Competições da CONMEBOL, 
e para garantir a assistência à 
saúde durante o desenrolar da 
CONMEBOL Copa América Feminina 
2022, a Comissão Médica realizou a 
fiscalização de todos os processos 
e equipes capacitados para o 
atendimento das atletas durante os 
treinamentos.

Além disso, em cada partida 
o Oficial Médico de Campo 
inspecionou o cumprimento e o 
bom funcionamento dos serviços 
médicos no estádio para as atletas e 
para o público em geral.
A Equipe de Serviços Médicos é 
composta por ambulâncias, uma 

sala médica para primeiros-socorros 
e profissionais da saúde capacitados 
para atuar nesse âmbito.

O responsável pela verificação 
em todas as instalações foi o 
Coordenador Médico, Dr. Jairo Rojas 
que, com a ajuda de cada Oficial 
Médico de Campo, cumpriu esta 
tarefa.

CONTROLE DE 
TEMPERATURA

Como parte das Disposições Médicas 
nas partidas oficiais da CONMEBOL, 
as condições climáticas são 
avaliadas para considerar as Pausas 
de Hidratação (Cooling break). Isso é 

feito pela Comissão Médica através 
do Oficial Médico de Campo.

As condições meteorológicas são 
avaliadas usando o Globo de Bulbo 
Úmido (WBGT pelas siglas em 
inglês). A WBGT é uma temperatura 
composta usada para estimar o 
efeito da temperatura, umidade, 
velocidade do vento (frio pelo vento) 
e radiação visível e infravermelha no 
campo de jogo.

Durante a CONMEBOL Copa América 
Feminina a temperatura média foi de 
22,8°.

As seguintes temperaturas foram 
relatadas por local:

SERVIÇOS
MEDICOS

As seguintes temperaturas foram relatadas por local:
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COVID-19
PROTOCOLOS MÉDICOS

Como medidas de cuidado e pre-
venção, a Comissão Médica ficou en-
carregada de aplicar o Protocolo de 
Recomendações Médicas da CON-
MEBOL e Provisões médicas para a 
CONMEBOL Copa América Feminina 
2022 com diretrizes específicas na 
Colômbia. 

PLANO DE CONTROLES 
COVID-19

A Comissão Médica da CONMEBOL 
ordenou o controle por meio de tes-
tes de detecção de COVID-19 a cada 
72 horas, começando com um teste 
de RT-PCR e posteriormente testes 
de antígeno.
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RELATÓRIO DE
RESULTADOS

TOTAL DE AMOSTRAS NA CONMEBOL COPA AMÉRICA FEMININA
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Lesões na CONMEBOL 
Copa América Feminina

A Colômbia foi a sede da nona 
edição da CONMEBOL Copa América 
Femenina 2022, que teve sua final em 
Bucaramanga. Foram constituídos 
dois grupos, Grupo A: Colômbia, 
Chile, Equador, Paraguai e Bolívia 
e Grupo B: Brasil, Peru, Venezuela, 
Argentina e Uruguai. Na fase final, 
Chile e Venezuela disputaram 
o 5º lugar, e nas semifinais, na 
primeira, Colômbia e Argentina e, 
posteriormente, Brasil e Paraguai. 
Argentina e Paraguai disputaram o 
terceiro lugar. A final foi disputada 
entre Colômbia e Brasil, sendo esta 
última a campeã. Um total de vinte 
e cinco partidas foram disputadas 
e 33 árbitras e árbitras assistentes 

participaram durante a competição.

Epidemiologia geral das 
lesões durante a CONMEBOL 
Copa América Feminina 2022

Na CONMEBOL Copa América 
Feminina 2022, 44 lesões totais 
foram registradas, mas apenas em 18 
ocasiões a atleta deixou o campo de 
jogo e foi substituída; situação em 
que classificamos uma lesão como 
“grave” (Tabela 1).

Contamos 19,5 lesões por 1.000 
minutos de jogo ou 1,76 lesões por 
partida. Contamos 8 lesões graves 
por 1.000 minutos de jogo ou 0,75 
lesões graves por partida.

8% das atletas que participaram da 
competição se machucaram e 3,3% 

de todas as atletas tiveram uma 
lesão grave.

Do total de lesões, 28 foram por 
contato (63,6%) e 8 dessas lesões 
foram graves (44,4%).

Das lesões registradas, 20 afetaram 
o lado direito e 16 o esquerdo.

Das 28 lesões de contato, 8 foram 
consideradas graves, pois exigiram a 
substituição da atleta, e apenas duas 
ações mereceram ser penalizadas 
com cartão amarelo.

INFORME DE 
LESÕES
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Diagnóstico e 
localização das lesões  
(Tabela 2)

O diagnóstico foi variado. 
Destacamos as contusões pela sua 
frequência, 21 no total, que nem 
sempre são bem especificadas, mas 
geralmente requerem a intervenção 
do médico da equipe. Algumas 
exigem que a atleta deixe o campo.
 
Seguiram-se lesões musculares e 
nos tendões, 11 no total, classificadas 
como contraturas (6 casos), 
distensão muscular (2 casos) e 1 
ruptura muscular. 

Houve 4 diagnósticos de concussão 
ou lesão cerebral traumática, 2 
rupturas do ligamento cruzado 
anterior, 1 fratura por avulsão do 
5º metacarpo da mão, 1 luxação 
acromioclavicular, 1 luxação do 
cotovelo, 1 enxaqueca, 1 ataque de 
ansiedade, 1 entorse de joelho e 1 
pós-meniscectomia síndrome.

As lesões musculares permanecem 
difíceis de diagnosticar e classificar. 
Nesta competição feminina, 
foram diagnosticadas 4 lesões 
dos músculos isquiotibiais, sendo 
1 bilateral, 4 lesões dos músculos 
gastrocnêmios, 1 delas bilateral, 1 
lesão do músculo reto anterior da 
coxa, 1 ruptura do peitoral maior e 1 
lesão do tendão de Aquiles. Dadas as 
dúvidas diagnósticas, a atleta com 
lesão no músculo peitoral maior foi 
levada ao hospital onde foi realizada 
uma ressonância magnética 
e relatada como uma ruptura 
muscular.

A luxação do cotovelo foi transferida 
para o hospital de referência 
onde foi realizada a redução sob 
anestesia, retornando ao hotel de 
concentração com sua imobilização.
Como de costume, as concussões 
seguiram o protocolo estabelecido 
pela CONMEBOL, 2 casos foram 
transferidos para o hospital onde 
foi realizada uma tomografia 
computadorizada. Um caso foi 
tratado com corticoide e analgesia 

endovenosa, e outro foi submetido a 
TC e retornou à sua delegação após 
passar tempo em observação. Os 
outros dois casos foram observados 
por sua equipe médica, um deles foi 
um forte golpe facial que não teve 
grandes repercussões.

Quanto à síndrome pós-
meniscectomia, vale ressaltar que 
havia sido diagnosticada cinco 
meses antes e provocou fortes 
dores durante o campeonato.

A localização das lesões foi por 
ordem de frequência perna superior 
(8 casos), tornozelo (7 casos), perna 
inferior (7 casos), cabeça (6 casos), 
joelho (5 casos), tórax (3 casos), 
ombro ( 2 casos), pé (2 casos) e com 1 
caso cada, mão, região lombar, pelve 
e cotovelo.

Das lesões, 4 corresponderam 
aos membros superiores e 30 ao 
membros inferiores

DIAGNÓSTICO LOCALIZAÇÃO

Cabeça   6

Coluna vertebral  1

Tórax   3

Ombro   2

Cotovelo   1

Mão   1

Pelve   1

Perna superior  8

Joelho   5

Perna inferior  7

Tornozelo   7

Pé   2

Contusão              20

Lesão tendão-músculo             11

Concussão              4

Ruptura do lca              2

Fratura avulsão do 5º metatarso       1

Luxação acromioclavicular             1

Enxaqueca              1

Crise de ansiedade              1

Luxação do cotovelo             1

Síndrome pós-meniscectomia           1

Entorse de joelho             1
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Quando ocorreram as lesões?

Com as partidas divididas em quartos, as lesões foram mais 
frequentes no segundo tempo, principalmente no final do 
primeiro tempo e início do segundo e no final da partida, onde 
o cansaço e aquela tendência de querer “perder tempo” parecem 
fazer aumentar a frequência de lesões. 2 lesões ocorreram 
durante o aquecimento ou treinamento. Do total de lesões 
durante a competição, 14 ocorreram no primeiro tempo e 28 no 
segundo.

Se olharmos para lesões graves, essa tendência é quebrada e 
as lesões parecem estar distribuídas de forma mais uniforme 
durante a partida. De fato, o número de lesões “graves” na 
primeira parte foi de 8 e 10 na segunda parte (Figura 1).

Figura 1 Momento em que ocorreram lesões totais (azul) e lesões graves (laranja)
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A Unidade Antidopagem desenvolveu um 
Plano de Distribuição de Testes e Educação 
Antidopagem para a CONMEBOL Copa América 
Feminina - Colômbia 2022, que foi executado 
em 100% do planejado.

Em relação ao Plano de Distribuição de Testes, 
foram coletadas amostras de urina nas 25 
partidas da competição. Além disso, foram 
realizados controles Fora de Competição em 
todo o elenco das equipes participantes na 
Fase Final da competição. Foram aplicadas 
as Análises Complementares mínimas 
estabelecidas pela Norma Internacional para 
Controles e Pesquisa (2021 WADA). Todas as 
amostras coletadas foram processadas por um 
laboratório credenciado pela WADA localizado 
na Colônia, Alemanha.
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AMOSTRAS COLETADAS
E PALESTRAS ANTIDOPAGEM

139 AMOSTRAS 
COLETADAS

5 PALESTRAS EDUCATIVAS 
ANTIDOPAGEM REALIZADAS

40 AMOSTRAS 
COLETADAS

5 PALESTRAS EDUCATIVAS 
ANTIDOPAGEM REALIZADAS

ESTÁDIO PASCUAL GUERRERO
CALI

ESTÁDIO CENTENARIO
ARMERIA

56 AMOSTRAS 
COLETADAS

ESTÁDIO ALFONSO LÓPEZ
BUCARAMANGA
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PLANO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE TESTES

Na CONMEBOL Copa América 
Femenina 2022, o Plano de 
Distribuição de Testes foi regido pelo 
Regulamento Antidopagem 2021 e 
pelos protocolos estabelecidos após 
a pandemia de COVID-19.

A coleta de amostras de urina foi 
realizada em conformidade com o 
Código Mundial Antidopagem 2021 – 
WADA no âmbito do acordo assinado 
entre a WADA e a FIFA. Todos os 
materiais Antidopagem utilizados 
eram da renomada marca Lockcon.

ANÁLISE
COMPLEMENTAR

235 AMOSTRAS COLETADAS

do total de amostras
coletadas

23 23

EPO FC

10%
do total de amostras

coletadas

10%

TIPOS DE CONTROL

235 AMOSTRAS COLETADAS

AMOSTRAS DE URINA

100

EC FC

43% 57%

135

In-Competition Fora de
Competição

URINA

100%
de controles realizados
eram amostras de urina

o procedimento de coleta é o mesmo EC y FC
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As amostras de urina serão armazenadas por um período 
de 10 anos (o que corresponde a 56,1% de todas as 
amostras coletadas na competição).

O Código Mundial Antidopagem de 2021 (WADA) estabelece 
que as organizações Antidopagem devem, dentro do seu 
Plano de Distribuição de Testes, armazenar um número 
de amostras para fins de reanálise com novas tecnologias 
ou procedimentos no futuro, a implementação de novos 
métodos de detecção e o surgimento de instrumentação 
e maquinário cada vez mais precisos permitirá a detecção 
de formas de dopagem que atualmente podem passar 
despercebidas pelos sistemas de controle, razão pela qual 
são armazenadas.

132 amostras
armazenadas

URINA

Em LABORATÓRIO
credenciado pela WADA

Armazenamento de amostras
por 10 anos SOLICITAÇÃO DE 

PARADEIRO
Foram processados 6 pedidos de paradeiro das equipes 
participantes na fase final para controles Fora de 
Competição. 

Seleções:

Em cada Solicitação de Paradeiro é necessário 
declarar:

• Nome e sobrenome do médico responsável pela equipe 
(celular e e-mail).

• Datas, horários das viagens previstas para as partidas 
de IDA e VOLTA da Fase Semifinal

• Dados (nome do local, endereço, cidade, país, telefone, 
informações adicionais).

• Residência Noturna/Hotel - 23h00 às 05h00 (local onde 
a equipe ficará hospedada).

• Atividades regulares, treinamentos, reuniões, etc. (6h00 
às 22h00).

• Partidas locais agendadas.

Argentina Brasil

Chile

Colombia

Paraguai

Venezuela
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Método de seleção de 
atletas em controles 
Antidopagem 

A Unidade Antidopagem da 
CONMEBOL realiza controles 
Antidopagem, Em Competição e 
Fora de Competição, das atletas 
que participam da competição, 
coletando amostras de urina e/ou 
sangue. 

A seleção de atletas designadas para 
teste pode ser determinada de duas 
maneiras; 

1) Aleatoriamente: através de um 
sorteio que acontece no segundo 
tempo da partida (minuto 75), 
que contará com a presença dos 
representantes de cada equipe. 

2) Controles Dirigidos: em que 
qualquer atleta presente na Lista de 
Boa Fé e na Folha de Alinhamento 
da Partida (no caso de controle em 
competição) pode ser selecionada. 

A CONMEBOL aperfeiçoou seu 
sistema de classificação de atletas 
no que diz respeito aos controles 
direcionados. O sistema é baseado 
em dados estatísticos e fatores de 
catalogação das ações em campo, 
que são vistos como parâmetros 
para a seleção dos atletas que 
passarão por esse tipo de controle.

Os riscos de dopagem e o uso eficaz 
dos recursos são cuidadosamente 
avaliados para otimizar a detecção. 
No futebol, como esporte coletivo, 
os testes direcionados são 
realizados principalmente para 
detectar dopagem sistemático. Este 
método consiste na análise de dados 
estatísticos do jogo, personalizados 
por clube/seleção e por atleta, 
que é acompanhada ao longo de 
toda a competição, analisando o 
desempenho individual e coletivo. 
Para isso, é utilizada a relação entre 
os minutos jogados e o desempenho 
de cada atleta, somando fatores 
como cartões amarelos e vermelhos, 
gols marcados e recebidos, idade, 
constituição física, posição de jogo, 
parâmetros biológicos anormais 
(parâmetros sanguíneos, perfis de 
esteroides, etc.), lesões, falha em 
informar paradeiro, histórico de 
testes de atletas e reabilitação após 
um período de suspensão. A seleção 
desses critérios é feita de acordo 
com o Padrão Internacional para 
Testes e Investigações da WADA e 
da Unidade Antidopagem.

Esse método de seleção 
otimiza a obtenção, avaliação e 
processamento da informação 
Antidopagem das fontes disponíveis, 
de forma a implementar um plano 
de controle eficaz e inteligente, 
estabelecendo uma base de 
investigação de nossas atletas em 
todas as nossas competições.

As amostras coletadas são enviadas 
para um Laboratório credenciado 
pela WADA. Neste caso, o nomeado 
é a Deutsche Sporthochschule 
Köln. Foram coletadas e enviadas 
235 amostras em 26 remessas pela 
plataforma DHL. 

LABORATÓRIO
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Uma atleta pode sofrer de doenças 
ou enfermidades que exijam o 
uso de medicamentos. Caso a(s) 
substância(s) que a atleta precisa 
tomar esteja(em) na Lista Proibida 
atual, uma Autorização de Uso 
Terapêutico pode permitir que ela 
tome esse medicamento que de 
outra forma seria proibido.

Existem critérios para a concessão 
de uma AUT e estão descritos 
abaixo: 

1. Toda atleta, ao receber de um 
médico uma receita para um 
tratamento ou medicação com fins 
terapêuticos, deverá perguntar se 
a prescrição contém substâncias 
ou métodos proibidos. Se este for 
o caso, a atleta deve solicitar um 
tratamento alternativo.

2. Se não houver tratamento 
alternativo, a atleta que tiver um 
histórico médico documentado 
e exigir o uso de uma substância 
proibida ou de um método 
proibido deve primeiro solicitar 
uma AUT. No entanto, as AUT são 
concedidas apenas nos casos em 
que se demonstre de maneira 
clara e convincente a necessidade 
clínica que não resulte em qualquer 
vantagem esportiva para a atleta.

3. A solicitação e aprovação das 
AUT é realizada de acordo com 
um procedimento rigoroso, 
conforme estabelecido nas Normas 
Internacionais de Autorização de 
Uso Terapêutico da AMA e na política 
vigente de AUT da CONMEBOL.

Para a aprovação ou negação da 
referida AUT, a CONMEBOL conta 
com os seguintes documentos 
atuais: 

• Regulamento Antidopagem da 
CONMEBOL

• Código Mundial Antidopagem, 
publicado pela AMA 

• Padrão Internacional para 
Autorização de Uso Terapêutico 
(EIAUT)

Durante a CONMEBOL Copa América 
Feminina, a Subcomissão de AUT 
processou um total de 3 solicitações, 
das seguintes equipes:

AUTORIZAÇÃO DE USO
TERAPÊUTICO (AUT) 

Argentina

Colombia

Paraguay

ADAMS (WADA) Y MODOC (PWC)

Softwares de
Controle Antidopagem

Atividades no ADAMS e Software
de Controles Antidopagem Quantidade

Criação de missões 31

235

3

Envio de formulários
de Controle Antidopagem

Envio de solicitações AUT
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PORCENTAGEM DE ATLETAS 
CONTROLADAS POR SELEÇÃO
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PLANO DE EDUCAÇÃO
ANTIDOPAGEM

Palestras educativas

Esta atividade busca atingir as 
atletas e equipe de apoio, utilizando 
as palestras educativas como 
ferramenta pedagógica. Cada 
palestra tem duração de 45 minutos 
e é orientada por um EDUCADOR 
especializado no assunto, que 
busca influenciar diretamente e 
conscientizar sobre o combate à 
dopagem no FUTEBOL feminino.

As palestras educativas
destinam-se a:

• Atletas profissionais

• Equipe de Apoio: médico, 
treinadores, nutricionistas, 
psicólogos, dirigentes, pais, etc.

Foram realizadas Palestras Educativas 
Antidopagem dirigidas a:

• 300 atletas e comissão técnica

• 10 seleções

• 10 palestras 

• 2 Sedes

As palestras são divididas 
em 3 etapas:
Introdução
Brainstorming interagindo com o 
público para identificar infrações 
da Norma Antidopagem (INAD) e as 
causas que levam a elas.

Parte principal
Apresentação com slides, vídeo 
CONMEBOL dos temas a serem 
discutidos.

Final
Encerramento com uma atividade 
lúdica de motivação e análise que 
leva a um compromisso no combate 
à dopagem no futebol.

6 palestrantes:
• Dr. Marcelo Rodríguez (ARG) – 
Oficial Médico CONMEBOL

• Dr. Jairo Rojas (COL) – 
Coordenador Médico Geral

• Dra. Vanessa Lozano (COL) – 
Oficial Médico CONMEBOL

• Dra. Matilde Miralles (URU) – 
Oficial Médico CONMEBOL

• Gabriela Gossen (PAR) – 
Coordenadora da Unidade 
Antidopagem

• Elías Paredes (PAR) – Responsável 
da Unidade Antidopagem

Os temas desenvolvidos 
foram: 
1. Lista de Substâncias e Métodos 
Proibidos;

2. Riscos ligados a suplementos 
nutricionais;

3. Infrações das Normas 
Antidopagem

4. Consequências da dopagem: 
Sanções, danos à saúde e sociais; 

5. Procedimentos de controle de 
dopagem; 

6. Direitos e responsabilidades das 
atletas e equipe de apoio; 

7. Autorizações de Uso Terapêutico; 

8. El O prejuízo da dopagem para o 
espírito esportivo.

9. Requisitos aplicáveis com relação 
à localização/paradeiro de atletas.
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