
Reunião da Comissão de Corridas em 10 de dezembro de 2015. 

 

Conforme reunião desta Comissão de Corridas com a presença da equipe técnica do Laboratório 

Chromatox – São Paulo-SP, referente ao controle dos exames antidoping para as próximas 

temporadas do Jockey Club de Sorocaba, vimos estabelecer: 

Será realizada a mudança da modalidade de controle das corridas, passando a maioria delas de 

padock para antidoping laboratorial, conforme já definido pela diretoria, como consta no 

calendário oficial de corridas 2016. 

A fim de evitarmos um forte impacto na conjuntura atual das corridas, considerando a opinião 

dos turfistas, proprietários e profissionais, este processo de transição será na medida do 

possível, gradual.  

Tendo como base a conduta de outros hipódromos nacionais e internacionais, ficou 

estabelecido que os exames deverão estar sujeitos a liberação de alguns medicamentos, cujos 

efeitos terapêuticos propiciam condições tecnicamente aceitáveis, do ponto de vista médico 

veterinário, no que diz respeito aos tratamentos do cavalo atleta, com a observância 

incondicional do bem estar animal. 

Considerando os parâmetros acima, em caráter experimental, no que diz respeito aos tipos e 

quantidade de princípios ativos, para todos os efeitos, serão toleradas as seguintes classes de 

medicamentos: 

a) Antiinflamatórios (dois princípios ativos) 

b) Corticosteroides (dois princípios ativos) 

c) Diuréticos (um princípio ativo) 

Para tanto, será realizada uma consulta junto aos principais técnicos que prestam serviços aos 

proprietários de nossa entidade, a fim de estabelecer quais princípios ativos mais comuns são 

utilizados normalmente, a fim de estabelecermos e divulgarmos quais serão aceitos. 

Nota: O monitoramento dos resultados dos referidos exames, servirão de base para esta 

Comissão de Corridas, avaliar as condutas a fim de verificar o prazo de validade desta 

determinação. Podendo, se julgar necessário, a qualquer tempo, revogar totalmente estas 

condições ou em parte (no que diz respeito às tolerâncias), sendo que neste caso será procedida 

a devida comunicação aos interessados.  

Gostaríamos de ressaltar que estas medidas contemplam a instituição definitiva dos exames 

antidoping em nossa entidade, como fora anunciado pela diretoria, ponderando um ajuste 

gradativo, sempre considerando os estudos e leis atuais que dissertam sobre o assunto. 

 

Sorocaba, 14 de Dezembro de 2015. 
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