
 

 

Como atualizar corretamente usando o aplicativo USADA Updater 

Desde o lançamento do nosso novo aplicativo USADA Updater, recebemos comentários de que os 
atletas gostariam de saber como navegar melhor no aplicativo e atualizar a Localização (Whereabouts) 
mais facilmente. Neste vídeo, demonstraremos algumas formas comuns de fazer atualizações de 
maneira fácil e correta no aplicativo. 

Vamos começar revisando alguns exemplos de atualizações incompletas ou incorretas, como:  

1) Adicionar um dia de viagem sem outras informações associadas, inclusive quanto tempo você 
estará viajando, onde ficará hospedado, onde realizará o treinamento e quando voltará.  

2) Adicionar um treinamento, pernoite ou outro local, mas não indicar um endereço completo.  
3) Adicionar vários locais ao mesmo tempo no mesmo dia, criando conflitos. Em outras palavras, 

estar em dois locais diferentes ao mesmo tempo no mesmo dia.  
4) Adicionar locais, mas não indicar detalhes sobre como encontrar você para realizar testes, se o 

acesso for restrito. Por exemplo, se você mora em um condomínio fechado.  

Agora que discutimos alguns dos problemas comuns de atualização que existem, vamos falar sobre 
como realizar atualizações corretamente usando o aplicativo USADA Updater, que você pode baixar 
pesquisando por “USADA” no Google Play ou na Apple Store.  

Como adicionar um dia de viagem?  

Os dias de viagem podem ser usados em situações em que você esteja viajando de carro ou de avião 
para ou de um novo local. Para adicionar um dia de viagem:  

1) Selecione o botão + no canto superior direito.  
2) Selecione “Add Travel Day” (Adicionar dia de viagem). 
3) Insira a data da partida.  
4) Adicione notas sobre sua viagem, como local de destino, se for de carro, e informações de voo, 

se for de avião.  
5) Por fim, convém repetir essas etapas para adicionar o dia de retorno da viagem.  
6) Clique em “Save” (Salvar). 

Como adicionar um local de pernoite? 

É muito comum ter um local de pernoite diferente. Você precisa adicionar um local de pernoite se, por 
exemplo, estiver hospedado na casa de um amigo por uma noite, ou em um hotel por algumas noites. 
Para fazer isso: 

1) Selecione o botão + e selecione “Add Overnight” (Adicionar pernoite). 
2) Na barra “Search for a location” (Pesquisar um local), insira uma descrição de onde você ficará 

hospedado, como nome do hotel, casa de um amigo, casa secundária. Observe que você pode 
usar o botão “Current Location” (Local atual) se já estiver no local que deseja atualizar.  

3) Selecione o botão “Add as” (Adicionar como).  



 

 

4) Selecione o tipo de local. Nesse caso, seria “other location” (outro local). 
5) É importante indicar um endereço completo. Use a seção “Anything else we should know” (Mais 

alguma coisa que devemos saber) para compartilhar observações sobre como podemos 
encontrar você para realizar testes nesse local. Por exemplo, “vou ficar no quarto 241 no hotel”. 

6) Clique em “Next” (Avançar). 
7) Insira as datas em que você vai pernoitar nesse local.  

o Clique em “From” (De), selecione a data e clique em “OK”. 
o Clique em “To” (Para), selecione a data e clique em “OK”. 

8) Clique em “Save” (Salvar). 

Se tiver um Android, as datas e horas serão exibidas assim no seu aplicativo. 

Como adicionar um novo local de treinamento? 

Para adicionar um novo local de treinamento:  

1) Clique no + e selecione “Add Entry” (Adicionar entrada) 
2) Na barra de pesquisa de locais, digite seu local de treinamento atualizado, por exemplo, ABCD 

Gym. 
3) Selecione “Add as” (Adicionar como) ABCD Gym ou use a funcionalidade “Current Location” 

(Local atual).  
4) Selecione o tipo de local. Nesse caso, “Training” (Treinamento). 
5) Insira o endereço completo. 
6) Use a área “Anything else we should know” (Mais alguma coisa que devemos saber) para indicar 

observações que nos ajudarão a encontrar você para realizar testes.  
7) Clique em “Next” (Avançar). 
8) Selecione os dias em que você estará treinando neste local.  
9) Se for treinar em horários específicos, selecione o botão “Do you have specific times?” (Tem 

horários específicos?). É importante indicar os horários de treinamento, sempre que possível.  
10) Em seguida, o aplicativo destacará em vermelho o que for selecionado 

o Clique em “From” (De), selecione a data e a hora e clique em “OK”. Por exemplo, meu 
horário de treinamento começará às 6h00.  

o Clique em “To” (Para), selecione a data e a hora e clique em “OK”. Por exemplo, meu 
horário de treinamento terminará às 7h00.  

11) Clique em “Save” (Salvar). 

Se tiver um Android, as datas e horas serão exibidas assim no seu aplicativo. 

Agora que você viu como adicionar corretamente uma nova entrada, como um local de treinamento ou 
pernoite, mostraremos como excluir informações antigas. É importante fazer isso para evitar 
informações conflitantes no formulário de Localização.  

Como excluir uma entrada? 



 

 

• Para excluir uma entrada, você pode deslizar para a esquerda e clicar no ícone da lixeira 
vermelha ou clicar na entrada e clicar no ícone da lixeira vermelha.  

• Agora você terá a opção de excluir uma única data ou um intervalo de datas. Nesse cenário, 
queremos excluir os próximos três dias desse local de treinamento.  

• Agora você verá que a entrada foi excluída da sua Localização nas datas selecionadas. 

Ao atualizar sua Localização, você notará que, às vezes, você cria cenários com informações conflitantes. 
Por exemplo, você tem dois locais de treinamento diferentes listados na mesma hora e no mesmo dia. 
Agora vamos mostrar como resolver o problema.  

Como resolver informações conflitantes e excluir uma entrada? 

• Como pode ver, nesse dia você tem informações conflitantes. Você está treinando, na mesma 
hora, na Planet Fitness no Colorado e na Defined Fitness no Novo México.  

• Como obviamente você não pode estar em dois estados diferentes ao mesmo tempo, precisará 
excluir a entrada que não está correta.  

• Para excluir uma entrada, você pode deslizar para a esquerda e clicar no ícone da lixeira 
vermelha ou clicar na entrada e clicar no ícone da lixeira vermelha. 

• Como você estará nesse local ao longo de alguns dias, o aplicativo perguntará se você deseja 
excluir apenas esse dia ou o intervalo de datas. 

• Clique em “Delete these dates” (Excluir essas datas).  
• Agora você verá que a entrada foi excluída da sua Localização. 

Agora mostraremos como adicionar detalhes sobre um local que tenha acesso restrito. Em outras 
palavras, o oficial de controle de doping (DCO) precisará de instruções especiais para acessar o local. Por 
exemplo, digamos que você mora em um condomínio fechado onde é necessário um código de acesso 
para entrar.  

Como atualizar um local de acesso restrito/condomínio fechado? 

• Se qualquer local indicado na sua Localização tiver acesso restrito, é importante indicar 
instruções sobre como obter acesso ao local.  

• Por exemplo, digamos que seu local de pernoite principal tenha acesso restrito. Você precisaria 
clicar no ícone de lápis para editar as informações do local.   

• Em seguida, na seção “Anything else we should know” (Mais alguma coisa que devemos saber), 
você precisaria adicionar informações sobre como obter acesso ao local, como um código de 
porta ou um número de cabine telefônica.  

• Clique em “Save” (Salvar).  
• Como pode ver, agora essas instruções estão nesse local 

Esperamos que este tutorial tenha sido útil. Lembre-se, é importante: 

1) Sempre atualizar assim que souber de qualquer alteração na sua programação; 
2) Sempre indicar um endereço completo, datas e horários em cada local; 



 

 

3) Lembre-se de excluir informações desatualizadas ou conflitantes; 
4) Não esqueça de adicionar dias de viagem; e 
5) Sempre indicar observações sobre locais de acesso restrito.  

Se os dados não forem atualizados corretamente, você poderá estar sujeito a uma Falha de Localização. 

Caso tenha dúvidas ou precise de assistência adicional para manter sua localização atualizada, fale 
conosco pelo e-mail ufcathleteexpress@usada.org, pelo telefone +1 (719) 785-2000, pelo telefone de 
chamada gratuita +1 (866) 601-2632 ou pelo telefone de chamada gratuita internacional +1 8008-120-
8120. Estamos aqui para ajudar! 
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