CERTIFICADO DE DECISÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO
TERAPÊUTICO
CERTIFICATE OF DECISION FOR THERAPEUTIC USE EXEMPTION
AUT Nº:
TUE
Detalhes do Atleta:
Details of Athlete
Sobrenome:
Surname

Nome:
Name

Data de Nascimento:
Date of Birth

Gênero:
Gender

Esporte:
Sport

Prova:
Discipline

Entidade:
Sport Federation

Substância(s) submetidas à avaliação da Comissão de Autorização de Uso Terapêutico
(CAUT):
Substance(s) submitted by Therapeutic Use Exemption Committee (TUEC)
Substância(s)
Substance(s)



Aprovado
Approved



Não Aprovado
Not approved

Dose
Dosage

Via
Route

Freqüência
Frequency

Comentários:
Comments
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Please reply only in English

Liberação a partir de:
Effective date

Término:
Expiration

Tempo Total:
Total period

Atenção Atleta:
Attention Athlete
A dose, o método e a freqüência de administração, como prescritas pelo seu médico,
devem ser seguidos à risca. Deve ter uma cópia deste certificado sempre em seu poder. Este
certificado deve ser apresentado ao Oficial de Controle de Dopagem no momento do teste.
The dose, method and frequency of administration as prescribed by your physician
have to be followed meticulously. Please carry a copy of this form with you all the times. This
form should be presented to the doping control officer at the time of testing.
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Condições de Aprovação:
Conditions of Approval
Caso ocorra mudança nas datas, dose, método ou freqüência de administração, ora
prescritas pelo seu médico, um novo pedido de AUT deve ser solicitado à CAUT. Em caso de
continuidade da terapia e antes do término da aprovação, enviar nova requisição de AUT
com as novas doses. Lembramos, contudo, que caso seja selecionado para realizar exame
antidopagem é necessário informar todos os medicamentos, substâncias e suplementos em
uso.
A new TUE should be requested to the TUE Commission if ingested dose, dates,
methods or frequency of drug administration prescribed by your doctor change at all. In case of
continued therapy and before the expiration of the approval, submit new requisition of TUE
including new doses. Remember, if selected to go to doping control, it is vital to inform officials
of all drugs, substances and supplements currently being used.
Nomes dos membros da CAUT responsáveis pela decisão:
Names of TUEC’s members responsible by the decision

Nome do Presidente da CAUT:
Name of TUEC’s President
Assinatura do Presidente da CAUT:
Signature of TUEC’s President
Data:
Date

Nota: A CAUT da ABCD fornece apenas a liberação - ou não - de uso terapêutico sob
as regras da Agência Mundial Antidopagem, referentes ao uso enquanto participante em
atividades esportivas. Este documento não ratifica ou invalida a atividade terapêutica ou a
segurança da substância em questão.
Note: The TUEC of ABCD provides only release - or not - for therapeutic use under the
rules of the World Anti-Doping Agency, referring to use while participating in sports activities.
This document does not ratify or invalidate the therapeutic activity or safety of the substance in
question.
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