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Propósito deste documento 
Garantir a segurança de todos os profissionais envolvidos com o futebol (atletas, comissão 
técnica, departamento médico, colaboradores e seus familiares) após o retorno ao trabalho 
durante a pandemia do COVID-19.
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Orientações Gerais aos Clubes

• Aferir a temperatura de todos os profissionais (atletas, comissão, departamento médico e 
colaboradores) que entrarem no centro de treinamento diariamente com termômetro infravermelho 
(sem contato).


• A medição deve ser realizada na região temporal ou na parte anterior e distal do antebraço.


• Na presença de temperatura acima de 37,5 graus, o profissional não deve entrar no clube ou seu 
local de treinamento, deve ser enviado para casa para observação, informar ao departamento 
médico do clube e aguardar orientações para realizar o exame para o COVID-19, se disponível. O 
profissional somente deverá retornar ao trabalho com encaminhamento e liberação médica.


• Fornecer local adequado para lavar as mãos ou álcool 70% para uso frequente dos profissionais. 


• Fornecer o material de treino para os atletas levarem para casa, para que cada atleta seja 
responsável por seu próprio material (como uniformes, calçados, entre outros), e já venha pronto de 
casa para o treinamento.


• Deixar os vestiários fechados para evitar aglomerações.


• Apenas os atletas que precisarão de tratamento fisioterápico devem permanecer no clube após os 
períodos de treinamento. Os demais atletas devem permanecer no clube apenas durante o período 
de treinamento.


• Realizar a limpeza das áreas comuns todos os dias após os treinos, com produtos de limpeza 
adequados.


• Profissionais responsáveis pela limpeza devem utilizar máscara cirúrgica ou de tecido, capote, luvas 
de trabalho, proteção ocular, botas ou sapatos fechados.


• Todos os equipamentos de proteção individuais descartáveis (EPI’s), como máscaras, luvas, 
capotes, devem ser descartados em lixos separados do lixo comum.


• Ao chegar ao clube, cada atleta deverá receber um kit com copo descartável de água, saquinhos 
com isotônicos, suplementação, GPS para controle (caso o clube faça o uso), lanche para pós-treino 
e uma bola que deverá ser de uso exclusivo do atleta.


• Ao final da sessão de treinamento o atleta deverá descartar o lixo em espaço reservado e depositar 
o GPS em local específico para recolhimento e posterior higienização com álcool 70%.


• Na fase inicial, uma sugestão é a realização de treinos individualizados por atletas, dividindo o 
campo em 2 ou 4 partes (com 1 atleta em cada parte), para manter a distância entre os atletas, e 
realizar os treinamentos durante turnos.


• Treinos na academia devem ser evitados inicialmente, por serem realizados normalmente em 
ambientes fechados. Dar preferência a treinamentos em ambientes abertos (campo), com peso livre, 
barras e treinos funcionais. Todos os materiais devem ser desinfectados com álcool 70% antes e 
após o uso.
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Orientações Gerais aos Atletas

• Lavar as mãos corretamente com água e sabão antes de sair de casa, ao chegar e antes de sair do 
clube após o treino.
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Orientações Gerais aos 
Atletas

• Ir sozinho no seu veículo. É importante não dar caronas.


• Não cumprimentar ninguém com abraços, beijos ou apertos de mão.


• Evitar levar as mãos ao rosto (olhos, boca e nariz) durante o período de treinamento, sem higienizar 
corretamente as mãos.


• Andar sempre com álcool em gel 70% no bolso.


• Usar máscaras enquanto estiver no centro de treinamento, exceto durante o treino. Certifique-se 
que a máscara cubra totalmente seu nariz, boca e queixo.


• Não tocar na parte da frente da máscara e sempre descartá-la em local correto após o uso. Após 
descarte da máscara, sempre higienizar as mãos.


• É importante lembrar que máscaras cirúrgicas tem eficácia apenas por um determinado período (no 
máximo 4 horas de uso ou se úmidas ou sujas), devendo ser trocadas constantemente e nunca 
reutilizadas.


• Sempre que sentir a necessidade de tossir ou espirrar, cobrir a boca com a parte interna do 
cotovelo, se não estiver de máscara.


• Após o treino, desinfectar os equipamentos de uso pessoal com álcool 70%.


• Evitar pegar no celular durante o treino e enquanto estiver no departamento médico, e desinfectar o 
celular com álcool 70% após o treino.




 

•  Colocar o uniforme de treino para ser lavado sem contato com outras peças de roupa.


• Ir direto tomar banho, antes do contato com os outros membros da residência.


• Comunicar imediatamente ao departamento médico se apresentar (ou algum familiar com contato 
frequente apresentar) quaisquer sintomas suspeitos (febre, tosse, perda de olfato ou paladar, dores 
no corpo, dificuldade para respirar, entre outros).


Comissão de Futebol

Orientações Gerais aos 
Atletas
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Área de Tratamento - 
Dep.Médico

• Manter um local de transição no departamento médico, para retirada de calçados.


• Os atletas e profissionais devem usar sapatilhas descartáveis (propé) dentro do DM e não os 
calçados que chegam da rua.


• Os atletas devem sempre tomar banho após o treino, antes do tratamento.


• Lavar as mãos ao chegar na área de tratamento.


• Sempre utilizar máscara durante os atendimentos (fisioterapeutas, médicos e pacientes).


• Sempre que possível, manter portas e janelas abertas, buscando deixar o espaço mais arejado.


• Os trabalhos preventivos devem ser realizados em ambientes abertos e ventilados, como o 
campo e não no DM. E devem ser mantidas distância de, no mínimo, 1 metro entre os atletas. 
Ou o trabalho deve ser realizado em turnos de 5 a 6 atletas, de acordo com a necessidade do 
clube.


• Os horários de atendimentos devem ser organizados para evitar aglomerações de atletas dentro 
do DM.


• Deve ser realizada higienização do DM antes do início dos atendimentos, entre os turnos e após 
o final do dia com materiais a base de álcool ou hipoclorito.


• Atletas lesionados iniciarão e finalizarão o tratamento do turno com o mesmo fisioterapeuta, 
evitando a troca do responsável pelo atendimento durante o tratamento.


• Deve ser realizada a limpeza das macas com álcool 70% a cada troca de atleta, e cada atleta 
deverá utilizar apenas a mesma maca durante o período de tratamento.


• Necessidade de 1 recipiente de álcool 70% líquido ao lado de cada maca.


• Todos os acessórios usados nas macas (encostos de cabeça, cunha, rolos) devem ser 
higienizados com álcool 70% após cada uso. Evitar o uso de travesseiros de espumas ou 
tecidos.


• Eletrodos adesivos devem ser individuais por atleta, ou devem ser utilizados apenas eletrodos 
de silicone, que devem ser higienizados com álcool 70% após cada uso.


• Higienizar com álcool 70% qualquer aparelho que tenha contato com paciente (como laser, 
raspadores, rolinhos de liberação miofascial, hypervolt, entre outros) após cada uso.


• São desaconselhados os tratamentos de recovery, como banheiras de crio-imersão, saunas, 
botas pneumáticas e massagem esportiva devido ao risco de contaminação. Em caso de 
necessidade, alguns recursos poderão ser disponibilizados aos atletas para uso domiciliar.
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Horários de Tratamento

• Atletas lesionados que necessitarem de mais de um turno de tratamento, se possível, realizar um 
turno de atendimento presencial e outro por teleatendimento, ficando o atleta e o fisioterapeuta em 
suas casas. Além da possibilidade da disponibilização de aparelhos para auto-tratamento.


• Tratamento será realizado somente se não for possível o atleta realizá-lo em casa, tendo em vista 
que alguns atletas possuem alguns aparelhos em casa, podendo realizá-lo sob orientações dos 
fisioterapeutas.


• Em caso de necessidade de atendimento presencial, limitar a quantidade de atletas no 
departamento médico por horário após o treino, de acordo com o tamanho do ambiente, 
quantidade de fisioterapeutas e de macas presentes no departamento médico.
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Profissionais Responsáveis pelo Atendimento 
(Médicos, Fisioterapeutas, Massagistas)

• Vir preparado e uniformizado de casa.


• Retirar os calçados na área de transição do DM e usar sapatilhas descartáveis enquanto estiver 
dentro do DM.


•  Uso obrigatório de máscaras e luvas durante todos os atendimentos.


• Obrigatório trocar as luvas após cada atendimento e descartá-las de forma correta.


• Evitar pegar objetos pessoais (celular, chaves, entre outros) e tocar no rosto enquanto estiver de 
luvas.


• Lavar as mãos com água e sabão após retirar as luvas, após cada atendimento.


• Trocar as máscaras cirúrgicas sempre que necessário (a cada 4 horas no máximo ou se úmidas 
ou sujas), evitando tocar na parte da frente das máscaras.


• Não reutilizar máscaras e luvas.


• Ter o mínimo de contato físico com o atleta durante o tratamento, sempre que possível.


• Após o período de tratamento, higienizar com álcool 70% utensílios pessoais que foram usados 
durante o dia, como celular, chaves, entre outros.
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Necessidade de Insumos e EPI’s

• É de extrema importância que a equipe médica e o clube se organizem para determinar com clareza 
a quantidade necessária de insumos e equipamentos de proteção individual para que não faltem 
durante os atendimentos.


• A quantidade de luvas e máscaras usadas por dia vai depender da quantidade de atletas atendidos 
diariamente pelo departamento médico.


Referências: 
Carvalho et al. Orientações da arquitetura hospitalar para o controle de contágio: COVID-19. 2020.

Recomendações para atendimentos ambulatoriais, elaboradas pelo Comitê de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento da 
COVID-19 do CREFITO-4 MG.
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Os 10 passos para lavar a mão corretamente 

32

4 5 6

7 8 9

10

Abra a torneira e molhe as mãos Aplique sabonete na palma das mãos Ensaboe as palmas e esfregue

Friccione o dorso das mãos e 
espaços entre os dedos

Esfregue os dorsos dos dedos 
de uma mão com a palma da 
outra, com movimentos de 

vaivém

Friccione os polegares com 
ajuda da palma das mãos 

Esfregue a ponta dos dedos e 
das unhas contra a palma da 

mão oposta

Lave os punhos com 
movimentos circulares 

Enxágue as mãos e evite 
contato direto com a torneira

Seque as mãos e os punhos 
com papel toalha
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Como utilizar álcool em gel corretamente 

32

4 5

7 8
9

Aplique na palma da mão 
quantidade suficiente para cobrir a 

superfície das mãos
Friccione as palmas das mãos entre si Friccione a palma da mão direita 

contra o dorso da mão esquerda (e 
vice e versa), entrelaçando os dedos

Friccione as palmas das mãos 
entre si com os dedos 

entrelaçados 
Friccione os polegares com 
ajuda da palma das mãos 

Esfregue a ponta dos dedos e 
das unhas contra a palma da 

mão oposta

Friccione os punhos com 
movimentos circulares 

Friccionar até secar 
Não utilizar papel toalha 

Esfregue os dorsos dos dedos 
de uma mão com a palma da 
outra, com movimentos de 

vaivém

6
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Orientações ao Departamento Médico 

Lavar as mãos ao chegar ao departamento médico. 

Utilizar máscara durante os atendimentos (fisioterapeutas, 
médicos e pacientes). 

Trocar as luvas após cada atendimento e descartá-las de forma 
correta. 

Evitar pegar objetos pessoais (telefone, chave, etc) durante os 
atendimentos. 

Manter portas e janelas abertas. 

Limpar macas, cunhas, encostos de cabeça e rolos com álcool 
70% após o atendimento de cada atleta. 

Higienizar com álcool 70% qualquer aparelho que tenha 
contato com paciente (como laser, raspadores, rolinhos de 
liberação miofascial, hypervolt, entre outros) após cada uso. 

Utilizar eletrodos auto-adesivos individuais por paciente, caso 
não seja possível, utilizar apenas eletrodos de silicone e 
higienizar com álcool 70% após cada uso. 
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