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CONSIDERAÇÕES PARA FEDERAÇÕES ESPORTIVAS / ORGANIZADORES DE 

EVENTOS ESPORTIVOS AO PLANEJAR EVENTOS/REUNIÕES EM MASSA NO 

CONTEXTO DO COVID-19. 

 

Interim guidance 14 April 2020. 

WHO – OMS – Organização Mundial de Saúde 

 

Informação de Base 

Este adendo esportivo deve ser lido em conjunto com as principais recomendações de planejamento da OMS para os 

Encontros em Massa no contexto do atual surto de COVID-19, que fornece conselhos gerais sobre os aspectos de saúde 

pública desses eventos. 

Este adendo foi desenvolvido para fornecer suporte adicional aos organizadores de eventos esportivos na avaliação de riscos 

adicionais específicos, na identificação de atividades de mitigação e na tomada de uma decisão fundamentada em evidências 

sobre a continuação de sediar qualquer evento esportivo. Orientações adicionais são fornecidas na ferramenta específica de 

avaliação de risco do adendo esportivo para reuniões de massa da OMS COVID-19 e na lista de verificação de mitigação. 

Também devem ser consultadas orientações técnicas atualizadas sobre o COVID-19. Esses documentos serão revisados e 

atualizados à medida que a pandemia evoluir. 

 

Questões-chave e Opções de mitigação 

Os principais fatores a serem considerados para cada evento esportivo estão incluídos na ferramenta de avaliação de risco 

do adendo esportivo para encontros em massa da OMS COVID-19. Esses fatores-chave abordam questões específicas que 

devem ser levadas em consideração ao planejar um evento esportivo que que reúna muitas pessoas. A tabela abaixo fornece 

uma visão geral e informações básicas de alguns desses fatores adicionais, incluindo medidas de mitigação que também 

serão capturadas durante o processo de avaliação de riscos. 

CONSIDERAÇÕES 
– CHAVE 

COMENTÁRIOS FATORES DE RISCO E 
VERIFICAÇÃO DE 

MITIGAÇÃO 
Existem esportes que podem 
ser considerados de menor ou 
maior risco? 

Esportes de menor risco onde o 
distanciamento físico é possível, ex. tiro com 
arco, tiro e alguns eventos de atletismo. Serão 
menores os  riscos se o conselho de 
distanciamento físico para atletas, treinadores 
e espectadores forem seguidos.  
 
Esportes de maior risco incluem esportes de 
contato. Contatos físicos e próximos entre os 
jogadores aumentam o risco de transmissão 
do COVID-19. 

Veja detalhes na lista de verificação de 
mitigação. 
 
Considerar: 
• verificação diária de saúde dos competidores 
• Separação física (pelo menos 1 metro) de 
competidores, oficiais, espectadores e equipe 
de apoio 
• desinfecção e limpeza completas após / 
entre partidas / competições 
• o compartilhamento de equipamentos deve 
ser proibido, garantindo, em particular, que 
garrafas e copos de água não sejam 
compartilhados 
• considere a utilização segura das 
embalagens fechadas para todos os materiais 
de higiene descartáveis e reutilizáveis (por 
exemplo, lenços de papel, toalhas etc.). 
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Tamanho / Proporção do 
Evento 

O tamanho do evento esportivo afeta o risco. 
 
O distanciamento físico dos espectadores 
deve ser mantido para que os espectadores e 
a equipe de apoio estejam presentes durante 
o evento. Outros fatores também devem ser 
considerados nos diferentes grupos-alvo: 
• participantes (inclui oficiais e staffs) 
• espectadores 
• país anfitrião (eventos internacionais) 
• outros países participantes 
(eventos internacionais). 
 
O número de participantes em relação aos 
espectadores em eventos esportivos é 
geralmente baixo. Os participantes também 
são um grupo conhecido, mais fácil de 
aconselhar, apoiar e acompanhar, se 
necessário, para que seja possível considerar 
a realização de eventos em estádios 
fechados. 

Veja detalhes na lista de verificação de 
mitigação 
 
A realização de eventos esportivos com 
assentos designados em arenas com 
espectadores amplamente espaçados para 
distanciamento físico de pelo menos 1 metro, 
assentos numerados para rastreamento de 
contatos, monitoramento de temperatura nas 
entradas e fornecimento de lembretes visuais, 
como adesivos ou carimbos de pulso, podem 
reduzir a possibilidade de contato acidental. 

Eventos em locais fechados 
ou em locais abertos 

Eventos ao ar livre serão melhor ventilados do 
que eventos indoor (em locais fechados como: 
estádios, ginásios etc.). 
 
Pode ser mais fácil garantir que conselhos de 
distanciamento físico sejam seguidos em 
eventos ao ar livre com assentos não 
designados, como corridas de cavalos, golfe 
etc. 

Veja detalhes na avaliação de risco 
 
Os conselhos da OMS sobre distanciamento 
físico devem ser mantidos durante eventos 
esportivos 

Instalações do local do evento Requer contato com os proprietários do local 
para garantir que as instalações cumpram ou 
possam cumprir as recomendações nacionais 
e da OMS durante a pandemia do COVID-19. 

Veja detalhes na lista de verificação de 
mitigação 
 
É necessária uma sala / espaço de isolamento 
identificado para abrigar qualquer pessoa 
sintomática encontrada no local enquanto 
aguarda o transporte do paciente para uma 
instalação médica. 
 
Além disso, é aconselhável ter um posto 
médico e pessoal designado no local para 
ajudar a avaliar casos e possíveis outras 
doenças. 

Demografia (Idade e saúde) Os competidores de eventos esportivos 
tendem a ser mais jovens e saudáveis do que 
os espectadores. No entanto, alguns 
concorrentes, treinadores e staff podem ter 
condições de saúde subjacentes. 
 
A idade e a saúde dos espectadores e outros 
funcionários variam. 

Veja detalhes na lista de verificação de 
mitigação 
 
As verificações de saúde pré-viagem e pré-
evento são altamente incentivadas / 
obrigatórias para garantir a exclusão daqueles 
com possíveis riscos adicionais 
(comorbidades, medicamentos, alergias) 
 
Os espectadores podem incluir grupos 
vulneráveis, portanto, aconselhe alguns 
grupos de risco a não comparecer. 

Comunicação sobre riscos Garantir que os conselhos de saúde pública 
estejam disponíveis antes e durante o evento 
para todos os participantes, staff e 
funcionários de todas as partes interessadas 
relevantes. 

Veja os detalhes na lista de verificação de 
mitigação e as recomendações para 
organizadores de evento abaixo: 
 
Exiba placas para informar os espectadores e 
staff sobre maneiras pelas quais eles podem 
impedir que sejam infectados pelo COVID-19 
e transmitir o vírus a outras pessoas. 
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Mais informações em https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid-19  

Uma lista de verificação das ações recomendadas está incluída abaixo para: 

▪ Organizadores de Eventos 
▪ Participantes 

 

Recomendações aos organizadores de evento 

 

Essas medidas podem ajudar a obter exceções das autoridades para permitir que os atletas treinem e participem de outros 

eventos, como qualificações consideradas cruciais pelos organizadores. O esporte de elite (rendimento) é um ambiente muito 

controlado e os organizadores devem ser capazes de efetuar a demanda de maneira abrangente. 

Considere a oportunidade de usar embaixadores do esporte para promover mensagens. É responsabilidade de todos 

manterem a si mesmos e aos outros saudáveis e contribuir para um evento de sucesso. 

RECOMENDAÇÕES À ORGANIZADORES DE EVENTOS 
Pré-evento e durante o evento 
(incluindo locais) 

Garanta a disponibilidade de instalações para lavagem de mãos, gel para mãos à 
base de álcool e higiene em vários locais da instalação e acomodação do evento. 

Garanta uma boa sinalização de higiene em todos os locais, vestiários, instalações 
de treinamento etc. 

Forneça serviços de primeiros socorros e médicos, incluindo prestadores médicos 
designados capazes de triar e encaminhar casos suspeitos para o teste COVID-19. 

A equipe médica da equipe ou a equipe do Comitê Organizador Local (LOC) nos 
locais devem verificar a temperatura dos competidores todos os dias, quaisquer 
temperaturas acima de 38 ° C devem ser relatadas ao líder médico do evento / chefe 
médico. Siga as orientações sobre a gestão de viajantes doentes nos pontos de 
entrada (aeroportos internacionais, portos marítimos e passagens de terra) no 
contexto do COVID-19 

Garanta a capacidade de isolar casos suspeitos: 
• equipe / oficiais, funcionários e equipe do evento 
• voluntários, trabalhadores de apoio. 

Desenvolva e disponibilize a comunicação de riscos sobre: 
• características clínicas do COVID-19 e medidas preventivas, especialmente etiqueta 
respiratória e práticas de higiene das mãos 
• os critérios para pedir às pessoas com sintomas que deixem o local ou se retirem 
para uma área designada 
• informações sobre distanciamento físico 
• informações sobre o uso de revestimentos faciais e máscaras médicas 
• o significado e as implicações práticas da quarentena, auto-isolamento e auto-
monitoramento no contexto do evento, ex. não comparecer. 

Garantir a disponibilidade de luvas de borracha para a equipe e voluntários que lidam 
com roupas, toalhas etc. 

Forneça a cada participante uma garrafa de água limpa. 

Disponha lenços e recipientes com tampas para descartar lenços usados em todos 
os ônibus e em todos os vestiários das instalações. 

Forneça a cada equipe um termômetro (por exemplo, infravermelho) e uma folha de 
registro / link da Internet para registro da temperatura dos atletas. Se isso não for 
possível, cada equipe pode ser equipada com um termômetro de sensor sem 
contato? 

Determinar onde um indivíduo diagnosticado com COVID-19 será tratado e isolado. 

Determinar onde um contato de casos confirmados será colocado em quarentena. 

Determine como os atletas e a equipe serão notificados de um caso e da situação do 
COVID-19 onde estão treinando. 

Defina um local onde um grande número de pessoas possa ficar em quarentena, caso 
exista um grande número de atletas ou equipe do evento. 
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Predeterminar contatos de emergência com as autoridades locais de saúde. 

As máscaras médicas devem estar prontas para uso pela equipe médica dos 
organizadores e indivíduos doentes. 

Forneça toalhas desinfetantes e aconselhe a equipe de limpeza do local a desinfetar 
maçanetas, maçanetas de torneiras de banheiros, etc. em todas as áreas várias 
vezes ao dia. 

Consideração da provisão de pacotes individuais de prevenção para atletas contendo: 
• pequenas embalagens pessoais de lenços descartáveis e sacos plásticos para 
descarte de lenços 
• pequeno cartão laminado de prevenção com informações importantes 
• máscara médica para usar se estiver doente (quaisquer sintomas, incluindo febre, 
tosse, falta de ar) 
• embalagens pequenas de lenços para a mão à base de álcool 
• embalagem pequena de copos descartáveis de plástico 
• termômetro 
• desinfetante para as mãos. 

Pré-evento Qualquer pessoa que participe do evento (atleta, voluntário, oficial, manipulador de 
alimentos etc.) deve verificar de forma proativa e regular seu estado de saúde 
(incluindo medir a temperatura e monitorar qualquer sintoma). 

Qualquer pessoa que participe do evento que esteja passando mal não deve 
comparecer ao local e ser avisada on-line ou por telefone pelo contato designado. 

A equipe e os líderes voluntários devem garantir que suas equipes e voluntários sejam 
informados sobre os protocolos para pacientes suspeitos e confirmados, sobre 
medidas de prevenção e controle de infecções e sobre onde encontrar mais 
informações. 

Durante o evento Os participantes devem estar cientes e cooperar com a equipe médica da do evento 
ou a equipe organizadora do evento em locais para medir a própria temperatura dos 
seus / ou concorrentes todos os dias, temperaturas acima de 38 ° C a serem relatadas 
ao médico principal do evento / chefe médico. Siga a mesma abordagem que a gestão 
de viajantes doentes nos pontos de entrada (aeroportos internacionais, portos 
marítimos e terrestres, travessias) no contexto do COVID-19. 

Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Use um desinfetante para as mãos 
à base de álcool, se água e sabão não estiverem disponíveis. Estações de 
desinfetantes para as mãos devem estar disponíveis em todo o local do evento, nas 
acomodações e nos ônibus da equipe. 

Cubra a boca e o nariz com um lenço de papel ou a manga (e não as mãos) ao tossir 
ou espirrar. Pratique etiqueta respiratória (mantenha distância: pelo menos 1 m), 
cubra a tosse e espirre em tecidos descartáveis ou cotovelos flexionados, lave as 
mãos). Se a tosse persistir, se isole e consulte um médico. 

Evite o contato com pessoas doentes, inclusive o contato próximo com pessoas que 
sofrem de infecções respiratórias agudas. 
Evite o contato com alguém se estiver doente. 

As luvas devem ser usadas pelas equipes e staffs que manuseiam toalhas ou roupas 
no ambiente da equipe. 

Toalhas não devem ser compartilhadas. 

Os atletas não devem compartilhar roupas, sabonete em barra ou outros itens 
pessoais. 

Protocolo recomendado para o uso de garrafas de água: 
 
• Uma boa higiene da equipe inclui garantir que todos os jogadores, oficiais e 
funcionários tenham suas próprias garrafas de água para impedir a transmissão de 
vírus e bactérias. 
• Os frascos devem ser rotulados e lavados (com sabão da máquina de lavar louça) 
após cada treino ou jogo. 

Aconselhe os atletas a não tocarem suas próprias bocas ou nariz. 

Evite apertar as mãos ou abraçar. 

Evite saunas a vapor ou saunas. 

Esteja ciente da limpeza regular de itens frequentemente tocados (maçanetas, 
elevadores, equipamentos de ginástica etc.) 
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A OMS continua a monitorar a situação de perto quanto a alterações que possam afetar esta orientação provisória. Se algum 

fator mudar, a OMS emitirá uma atualização adicional. Caso contrário, este documento de orientação provisório expirará 2 

anos após a data de publicação. 

© World Health Organization 2020. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-
SA 3.0 IGO licence. 

 

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Mass_Gatherings_Sports/2020.1 
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