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ORIENTAÇÃO PARA REDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLETA DE

MATERIAL BIOLÓGICO

Deste documento deverão constar no mínimo os seguintes dados:

1. código em que se baseia o procedimento de coleta.

2. lista atualizada da identidade dos médicos veterinários que têm treinamento para realizar a coleta.

3. cargo / nomeação daquele com obrigação de acompanhar a coleta, além do médico veterinário e do

coletor.

4. medidas tomadas para que o médico veterinário responsável pela coleta e o médico veterinário

responsável pelo animal não sejam os mesmos mantendo assim a lisura dos trabalhos.

5. processo de escolha do coletor, se por sorteio ou ao acaso, sempre com o cuidado para que não

sejam levantadas suspeitas que comprometam a lisura  da coleta.

6. tipo de documento em que se registram a presença das pessoas acima referidas e onde ficam

arquivados esses documentos. Anexar modelo de documento.

7. espaço de tempo permitido, após o evento, para que o animal seja levado ao box de coleta.

8. quais os documentos exigidos para a identificação do animal.

9. que profissional identifica o animal e o tipo de documento onde se registra este dado.

10. tipo de amostra biológica que será usada para o controle antidopagem:  se urina e/ ou sangue

11. quanto tempo é dado ao animal para urinar espontaneamente –lembrando que o ideal é não ter limites.

12. sob supervisão de que profissional permanece o animal neste tempo de espera  para coleta e em que

área é permitida sua permanência.

13. se há permissão e  quais os profissionais podem assistir a coleta.

14. método para a coleta de urina e método para a coleta de sangue, sua divisão e sua embalagem ( seguir

como diretriz o que já existe no Formulário de Remessa e Recebimento de Amostras do Jockey Club

de São Paulo )



Página 2 de 3 23/12/02

JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
                   Departamento de Controle e Pesquisas Antidopagem
              Rua Bento Frias, 248 - CEP 05423-050 - São Paulo- Brasil

Tel.: 3816-4011- Ramal 113 - Fax: 3814-0614
email: antidopagemjcsp@jockey.net

15. registro fotográfico do modelo dos invólucros, frascos, lacres e cartões de prova e contraprova.

Anexar também estes modelos.

16. descrição detalhada dos dados a serem obrigatoriamente registrados nos invólucros, frascos, lacres e

cartões .

17. método usado para escolha dos frascos: quem escolherá os frascos ( para manter a lisura da coleta ).

18. meio de conservação das amostras durante o evento e após o evento.

19. medidas tomadas para dar segurança à custódia das amostras durante o evento e após o evento. Citar

o Formulário de Remessa e Recebimento de Amostras do Jockey Club de São Paulo que deve ser

totalmente preenchido incluindo as observações necessárias que contemplem eventualidades.

20. meio de transporte e custódia para a remessa dessas amostras ao laboratório.

21. elaborar documento a ser enviado sob sigilo ao Sr Secretário da Confederação Brasileira de Hipismo

após o encerramento das atividade. É documento de controle interno do trabalho onde devem constar

no mínimo os seguintes dados: médico veterinário responsável pela coleta, número total de amostras

coletadas, tipo de evento, Pais, Cidade e Data do Evento, nome dos animais, hora das coletas,

volumes coletados, tipo de material biológico coletado, nome do coletor destacado para cada coleta

e, por fim,  eventuais  observações que se fizerem necessárias. Este documento é datado e  assinado

pelo médico veterinário responsável pela coleta. Uma via fica com o médico veterinário responsável

pela coleta. Anexar modelo deste documento.

22. elaborar planilha para ser preenchida em casos de medicação ( se não possuir uma copiar a sugerida

pelo Jockey Club de São Paulo ). Anexar modelo de planilha.

23. nome, cargo e telefone do responsável para comunicação de eventuais problemas notados no

recebimento e/ou abertura das embalagens para as análises de prova.

De posse desta documentação esse laboratório apreciará seu conteúdo e, se necessário, fará as

devidas sugestões.

No manuseio das amostras, ao notar eventuais irregularidades, o laboratório notificará a Entidade

possibilitando assim,  que se tome as devidas providências para o cumprimento do procedimento oficial
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de coleta. Vale lembrar que a qualidade das análises está diretamente relacionada à garantia da qualidade

do material biológico  coletado.

A descrição do procedimento de coleta fará parte da renovação do contrato anual  de prestação de

serviços entre o Laboratório e as Entidades Hípicas / Turfísticas.

O Setor de Coleta do DCPA poderá, a qualquer tempo, supervisionar todo o processo de coleta,

embalagem e custódia das amostras, com vistas a se certificar de que os procedimentos constantes do

contrato, estão sendo seguidos por completo. Eventuais falhas no referido procedimento levará à imediata

suspensão da realização das análises.

Quaisquer mudanças na metodologia utilizada, a Entidade envolvida deverá fazer a comunicação, por

escrito, e enviá-la para a apreciação de nosso  Departamento, antes de ser colocada em prática.

Aguardando receber em breve o material acima referido envio cordiais saudações.

__________________________

Dr. Mirtes Eliete Velletri de Souza
  Coordenadora de Departamento de Controle e Pesquisas Antidopagem

Jockey Club de São Paulo


