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o risco de disseminação e infectividade da COVID-19, informar sobre o impacto da COVID-19 
na saúde dos surfistas e realizar sugestões de conduta na realização de eventos, em 
concordância com as evidências científicas conhecidas até agosto de 2020 com as normas 
estabelecidas pelas autoridades locais, pelas Normas da Anvisa publicadas em 05 de Agosto, 
CDC ( Center for Disease Control and Prevention- USA) e referências bibliográficas descritas. 

Esta orientações podem mudar de acordo com novas evidências. 
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1- Montagem/desmontagem de Estrutura 

Integrantes da equipe: terceirizada 
Tamanho da equipe: variada 
Duração: ≈ 07 dias 
 - Medição da temperatura todo início de turno, máscara e luva para todos. Álcool gel nas 
áreas comuns.  
Caso Temperatura ≥37.8C encaminhar a Medicina do Trabalho para eventual afastamento* 
*caso aferido tenha realizado algum esforço físico ou exposto ao sol por um período 
considerável: Recomendamos aferir a temperatura novamente após 5 minutos. Manter o 
trabalhador na sombra e em repouso. 
 - Banheiros químicos higienizados com desinfetante ( lysoform/Agua sanitária) a cada 2 
horas 
 - Equipe de limpeza com EPI’s: Macacão descartável, FaceShield, Bota, Máscara e 
Luvas descartáveis para limpeza de banheiros químicos e áreas comuns. 

2- Recomendação de Testagem/Avaliação STAFF e 
ATLETAS 

- Teste sorológico ( IgM e IgG ) para todo STAFF e ATLETAS antes no início da temporada. 

- TESTE RT-PCR para todo staff* : 3 dias antes do início de cada etapa 
*staff que não tenham sorologia positiva para COVID-19 
  

 Caso RT-PCR positivo = Avaliação Médica SID 

 Caso RT-PCR negativo, porém com sintomas = Avaliação Médica SID 
  
 Caso RT-PCR negativo e sem sintomas = LIBERADO 

 Caso com sorologia positiva, IgG Reagente: LIBERADO SEM RT-PCR 

 Staff com quadro de febre, tosse ou espirro há menos de 2 semanas: Avaliação   
Médica SID 
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Critérios de Avaliação de Necessidade de Isolamento , segundo Norma ANVISA de  05/08/2020. 

Caso RT-PCR positivo: 
Sintomático: Leve / Moderado e AFEBRIL por pelo menos 24 horas e PCR+ >10 dias: LIBERAR 

Sintomático: Grave/ IMUNOSSUPRIMIDO e AFEBRIL por pelo menos 24 horas e PCR+ > 20 dias: 
LIBERAR  

Assintomático: IMUNO COMPETENTE e AFEBRIL por pelo menos 24 hrs e PCR+> 10 dias: LIBERAR 

Assintomático: IMUNO SUPRIMIDO e AFEBRIL por pelo menos 24 hrs e PCR+ >20 dias: LIBERAR 
TODAS as OUTRAS situações: NÃO LIBERAR 

Caso RT-PCR negativo, porém com sintomas: 

Surgimento dos sintomas: < 3 dias (provável incubação), repetir PCR com intervalo ≥24 horas 

Surgimento dos sintomas: >3 dias avaliar outras causas / Avaliar critérios clínicos de participação 

- Atletas: TESTE RT-PCR 3 dias antes de cada etapa* 
- *  Atletas que não tenham IgG positivo 

 Caso RT-PCR positivo = Avaliação Médica SID 

 Caso RT-PCR negativo, porém com sintomas = Avaliação Médica SID 
  
 Caso RT-PCR negativo e sem sintomas = LIBERADO 

 Caso com sorologia positiva, IgG Reagente: LIBERADO SEM RT-PCR 
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3 - Recomendação para Espaço Físico 
Criar antessala de acesso ao palanque para medição de temperatura. 
Caso Temperatura ≥37.8C não permitir a entrada. 
*caso a pessoa tenha realizado algum esforço físico (caminhada longa até o palanque) ou 
exposto ao sol por um período considerável: Recomendamos aferir a temperatura novamente 
após 5 minutos em lugar separado, na sombra e em repouso. 

 - Medidor responsável com EPI’s: Macacão descartável, FaceShield, Máscara e Luvas 
descartáveis 

Manter o 1º andar com acesso restrito a atletas e acompanhantes.  

Restringir número de pessoas de acesso ao palanque. 

Limpeza com desinfetante ( Lysoform, Agua sanitária ) de todas as superfícies da estrutura 
antes do início e no fim de cada dia de uso/competição. 

Banheiros químicos higienizados com desinfetante ( Lysoform/Agua sanitária) a cada 2 horas 

Responsável pela limpeza com EPI’s: Macacão descartável, FaceShield, Bota, Máscara e 
Luvas descartáveis 

4 - Recomendação para Staff 
Uso de máscara obrigatória para todos. 

Medição da temperatura ao entrar no espaço do palanque. 
  
3 dias antes do campeonato: 
Responder questionário disponibilizado no SID (www.surfinjurydata.org) 
 - Staff com quadro de febre, tosse ou espirro há menos de 2 semanas deve coletar 
TESTE DE PCR e avaliação pela equipe médica SID, eventual encaminhamento a Medicina do 
Trabalho 
 - Staff com contato próximo a casos confirmados ou suspeitos COVID em menos de 
duas semanas (14 dias): coletar TESTE DE PCR 
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No início do dia, aferir a temperatura do staff: temperatura ≥37.8C* não permitir entrada, 
avaliação pela Medicina do Trabalho 
*caso staff tenha realizado algum esforço físico (caminhada longa até o palanque) ou exposto 
ao sol por um período considerável: Recomendamos aferir a temperatura novamente após 5 
minutos. Manter o staff na sombra e em repouso. 

4.1) Recomendações Extras: 
Presença de álcool em gel acessível para o staff.  

5 - Área Técnica 
Local: 2º andar 

Higiene local a cada 3 horas com desinfetante ( lysoform/Agua sanitária) 
 Responsável pela limpeza com EPI’s: Macacão descartável, FaceShield, Bota, Máscara 
e Luvas descartáveis 

Staff Obrigatório:  
- Operador do sistema de notas: isolado, uso de máscara 
- Câmera surf na torre: uso de máscara. 
- Operador do Replay: isolado, uso de máscara. 
- 5 árbitros sentados, 1,5 mts de distância separados por divisores de acrílico até 10 cm 

acima da cabeça, não compartilhar canetas, pranchetas ou tablets, limpeza com álcool 70% 
de todo o posto de trabalho a cada troca de árbitro.  

- Responsável pela limpeza com EPI’s completos: Macacão descartável, FaceShield, Bota, 
Máscara e Luvas descartáveis 

Árbitro chefe: Face Shield e máscara, distância de 1,5 mts 
Árbitro auxiliar:  Face Shield e Máscara, distância de 1,5 mts 
Locutor: isolado, uso de máscara. 
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6 - Beach Marshall 

Local: Praia 
Tamanho Staff: Árbitro de Praia (1) 

A) Recomendação para Espaço Físico: 

Local com fonte de água e possibilidade de descarte de água e sabão. 
Cercar a área do Beach Marshall para deixar o staff (árbitro de praia + mesa) em uma zona 
com distância de 1.5m da área externa. 

B) Recomendação para Beach Marshall: 

Uso de Face Shield, máscara e luva 
Higienização das mãos deve ser realizada sempre após manusear lycras (após receber ou 
entregar aos atletas) com álcool gel 70% disponibilizado na área. 
Higienização da área se houver troca de Beach Marshall 

Responsável pela higienização com EPI’s completo: Macacão descartável, FaceShield,  Bota, 
Máscara e Luvas descartáveis 

C) Recomendação para as Lycras de competição: 

A lycra deve ser devolvida pelo atleta em uma solução de água e sabão ( recipiente tipo balde) 
a 5% ( 5 litros de água com 250ml de sabão liquido) deixada por 30 minutos, retirada, 
enxaguada e deixada pra secar por mais 30 minutos.  
5 jogos de lycra. 
A solução de água e sabão deverá ser trocada a cada 3 horas. 

E) Recomendações Extras: 
Presença de álcool em gel para o árbitro de praia.  
Higienização das mãos deve ser realizada sempre após manusear lycras (após receber ou 
entregar aos atletas). 
Presença de álcool 70% e pano para limpeza de mesa técnica a cada 3h.  
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7- Área dos Atletas 

A) Recomendação para Espaço Físico: 

O local deve ter circulação de vento.  

Disponibilizar cadeiras com 1.5m de distância entre si.  

Marcações no chão podem ser úteis. 

Para sofás/bancos sinalizar assentos vazios alternados. 

Desaconselhar permanência no palanque sem necessidade. 

Não disponibilizar alimentos em esquema de buffet.  

Alimentos embalados individualmente e entregues aos atletas 

Caso haja freezer com alimentos/bebidas para os atletas, disponibilizar 1 staff para abrir a porta 
e fornecer os produtos com EPI’s completo: Macacão descartável, FaceShield, Máscara e 
Luvas descartáveis. 

Área deve ser higienizada com desinfetante ( Lysoform, Agua sanitária ) a cada 3 horas. 

Responsável pela higienização com EPI’s completo: Macacão descartável, FaceShield,  Bota, 
Máscara e Luvas descartáveis 

Na praia orientar distanciamento de 3 mts entre guarda-sóis 

B) Recomendação para Staff/Acompanhantes dos atletas 

Número limitado de staff por atleta na área de competição 1 para cada atleta 
Uso de máscara obrigatória para todos.  

 - Staff com quadro de febre, tosse ou espirro há menos de 2 semanas: Não permitir   
entrada no palanque 
 - Staff com contato próximo a casos confirmados ou suspeitos COVID em menos de   
duas semanas (14 dias): Não permitir entrada no palanque 

No início do dia, aferir a temperatura do staff: temperatura ≥37.8C* = Não permitir entrada no 
palanque. 
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*caso staff tenha realizado algum esforço físico (caminhada longa até o palanque) ou exposto 
ao sol por um período considerável : Recomendamos aferir a temperatura novamente após 5 
minutos. Manter o staff na sombra e em repouso. 

C) Recomendação para Atletas 

Uso de máscara obrigatória para todos enquanto não estiver competindo. 

 - Atletas com quadro de febre, tosse ou espirro há menos de 2 semanas: Avaliação   
Médica SID 
 - Atletas com sorologia positiva: Avaliação Médica SID 
 - Atletas com contato próximo a casos confirmados ou suspeitos COVID em menos de  
duas semanas (14 dias): Avaliação Médica SID 

E) Recomendações Extras: 

Presença de álcool em gel distribuídos dentro do ambiente.  
Limpeza de superfícies a cada 3h com álcool 70% (incluindo cadeiras e sofás, e eventuais 
maçanetas de portas de freezers).  
Responsável pela higienização com EPI’s completo: Macacão descartável, FaceShield,  Bota, 
Máscara e Luvas descartáveis.  

Delimitação da área de guarda-sol dos atletas e equipe. 
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8 - Área VIP 
Local: Não Informado 
Número convidados: Não Informado 
*Não recomendamos presença de área VIP durante a atual pandemia. 

A) Recomendação para Espaço Físico: 

O local deve ter circulação de vento.  

Disponibilizar cadeiras com 1.5m de distância entre si. Marcações no chão podem ser úteis. 

Para sofás/bancos sinalizar para que os convidados pulem 1 assento. 

Não disponibilizar alimentos em esquema de buffet. 

Caso haja freezer com alimentos/bebidas para os convidados, disponibilizar 1 staff para abrir a 
porta e fornecer os produtos. 

C) Recomendação para Convidados: 

Uso de máscara obrigatória para todos.  
Para entrar na área VIP, aferir a temperatura dos convidados: temperatura ≥37.8C* = Não 
permitir entrada 

*caso convidado tenha realizado algum esforço físico (caminhada longa até a área VIP) ou 
exposto ao sol por um período considerável : Recomendamos aferir a temperatura novamente 
após 5 minutos. Manter o convidado na sombra e em repouso. 

D) Recomendações Extras: 

Presença de álcool em gel distribuídos dentro do ambiente.  

Limpeza de superfícies a cada 3h com álcool 70% (incluindo cadeiras e sofás, e eventuais 
maçanetas de portas); 

Responsável pela higienização com EPI’s completo: Macacão descartável, FaceShield,  Bota, 
Máscara e Luvas descartáveis 
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9 - Sala de Imprensa 

A) Recomendação para Espaço Físico: 
O local deve ter circulação de vento.  

Uso de divisórias elevadas cobrindo até 10 cm acima da cabeça e/ou distanciamento de 1.5m 
entre os jornalistas.  
Limpeza de superfícies a cada 3h com álcool 70% (incluindo cadeiras e sofás, e eventuais 
maçanetas de portas de freezers).  
Responsável pela higienização com EPI’s completo: Macacão descartável, FaceShield,  Bota, 
Máscara e Luvas descartáveis.  

B) Recomendação para Imprensa: 

Uso de máscara obrigatória para todos.  

 -Jornalista com quadro de febre, tosse ou espirro há menos de 2 semanas: Não permitir  
entrada 
 - Jornalista com contato próximo a casos confirmados ou suspeitos COVID em menos  
de duas semanas (14 dias): Não permitir entrada 

 No início do dia, aferir a temperatura do staff: temperatura ≥37.8C* = Não permitir   
entrada 
*caso Jornalista tenha realizado algum esforço físico (caminhada longa até o palanque) ou 
exposto ao sol por um período considerável : Recomendamos aferir a temperatura novamente 
após 5 minutos. Manter o Jornalista na sombra e em repouso. 

C) Recomendação de Testagem/Avaliação: 

Teste sorológico para todo Jornalista antes no início da temporada. 
Se possível, teste RT-PCR para todo Jornalista* 3 dias antes do início de cada etapa 
* Jornalista que não tenham sorologia positiva para COVID-19 

 - Caso RT-PCR positivo = Avaliação Médica SID 
 - Caso RT-PCR negativo, porém com sintomas = Avaliação Médica SID 
 - Caso RT-PCR negativo e sem sintomas = LIBERADO 
 - Caso Sorologia, IgG, positiva: LIBERADO 
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D) Recomendações Extras: 

Presença de álcool em gel distribuídos dentro da sala.  
Presença de álcool 70% e pano para limpeza de mesa técnica a cada 3h.  

10 - Sala de Transmissão 

A) Recomendação para Espaço Físico: 

O local deve ter circulação de vento.  

Uso de divisórias elevadas a 10cm acima da cabeça e/ou distanciamento de 1.5m entre os 
staffs.  
Limpeza de superfícies a cada 3h com álcool 70% (incluindo cadeiras e sofás, e eventuais 
maçanetas de portas de freezers).  
Responsável pela higienização com EPI’s completo: Macacão descartável, FaceShield,  Bota, 
Máscara e Luvas descartáveis.  

B) Recomendação para Staff: 

Uso de máscara obrigatória para todos.  

 - Staff com quadro de febre, tosse ou espirro há menos de 2 semanas: Não permitir   
entrada 
 - Staff com contato próximo a casos confirmados ou suspeitos COVID em menos de 
duas semanas (14 dias): Não permitir entrada 

No início do dia, aferir a temperatura do staff: temperatura ≥37.8C* = Não permitir entrada 
*caso staff tenha realizado algum esforço físico (caminhada longa até o palanque) ou exposto 
ao sol por um período considerável : Recomendamos aferir a temperatura novamente após 5 
minutos. Manter o staff na sombra e em repouso. 

D) Recomendações Extras: 

Presença de álcool em gel distribuídos dentro da sala.  
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Cobrir com plástico (filme PVC) a mesa técnica.  

Presença de álcool 70% e pano para limpeza de mesa técnica a cada 3h.  

Observação: 
Avaliação Médica SID = Avaliação realizada pela Equipe Médica do SID. Avaliação inicial será 
realizada via teleconsulta, podendo ser realizada por atendimento presencial de acordo com a 
critério do médico avaliador, caso seja necessária a avaliação deverá ser feita pela equipe 
médica do campeonato e ou área de Medicina doTrabalho. 

Caso algum staff ou atleta fique sintomático (febre, coriza, tosse, espirro, diarreia, falta de ar, 
palpitação, dor de cabeça): Afastamento do Evento + Avaliação Médica  
>> Caso médico julgue necessário, realizar teste RT-PCR entre o 3º e o 7º dia após o início dos 
sintomas. 

Teste Sorológico = Não recomendamos o uso de testes rápido.  
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