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1.1- INTRODUÇÃO 
 
Em 31 de dezembro de 2019 a comissão municipal de saúde de Wuhan, província 
de Hubei, na China, comunica um conjunto de casos de pneumonia na região que 
estava ligado a um novo tipo de coronavírus, posteriormente denominado SARS-
Cov-2, determinando a doença COVID-19. Tal condição infecciosa é transmitida de 
indivíduo para indivíduo facilmente pelas secreções respiratórias, dispersadas no 
meio ambiente quando respiramos, falamos, tossimos ou espirramos. Partículas 
dessas secreções podem ser infectantes ao depositarem-se sobre superfícies, que 
posteriormente tocadas podem ser levadas às mucosas respiratórias. 
  
A infecção apresenta uma rápida disseminação tendo sido já registrada a sua 
presença na Tailândia em 13 de janeiro de 2020, e continuando sua expansão pelo 
mundo. A OMS a caracteriza como uma pandemia em 11 de março de 2020. 
 
A infecção pode se apresentar de diversas formas clínicas: de assintomática ou 
oligossintomática, até uma grave doença, predominantemente respiratória com 
possíveis acometimentos do coração, sistema nervoso central, trato digestivo, rins, 
fígado e pele. 
 
Em função de suas altas taxas de morbidade e mortalidade, além de estar no 
momento (junho de 2020) presente em todos os países e territórios do mundo, 
trouxe obrigatoriamente mudanças comportamentais na sociedade para preveni-la, 
já que, até este momento, nenhum agente antimicrobiano apresenta nível de 
evidência satisfatório para o seu combate. Além disso, o desenvolvimento de uma 
vacina eficaz e segura não foi obtida até agora, apesar dos enormes recursos 
disponibilizados para este fim. 
 
O acompanhamento clínico permanente, testes laboratoriais, e medidas 
preventivas como o distanciamento-isolamento, uso de barreiras para secreções 
respiratórias, limpeza e higiene são as únicas armas eficazes para conter a 
pandemia no momento. 
 
A COVID-19 portanto, modificou o comportamento de todas as atividades humanas, 
incluindo aí o esporte. E assim o fez, levando os(as) atletas a um estilo de vida que 
comprometem as valências físicas e, por conseguinte, o desempenho. 
 
Os protocolos de retomada ao treinamento e competição devem ser pensados, 
discutidos e elaborados, e aplicados apenas quando as autoridades 
governamentais estiverem em consonância com este retorno e as condições 
epidemiológicas das regiões onde são realizados os treinamentos e competições 
forem favoráveis. 
 
O objetivo deste tópico é disponibilizar informações que no momento apresentam 
um alto nível de evidências para serem recomendadas para as modalidades de 
vôlei de quadra e praia, subsidiando, sobretudo, o segmento médico das entidades 
envolvidas com o esporte. 
 
 



1.2- A DOENÇA COVID-19  

O novo Coronavírus (SARS-Cov-2) é um novo vírus identificado pela primeira vez 
em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Desde os primeiros casos, já infectou 
quase 5 milhões de indivíduos e causou a morte em quase 350.000 em um período 
de 5 meses. O impacto na atividade humana mundial tem sido devastador, incluindo 
a suspensão do esporte nacional e internacional. 
 
O vírus pertence à família de vírus corona, que inclui MERS e SARS, que tiveram 
resultados de saúde devastadores no passado. Embora a COVID-19 não pareça 
ter a mesma taxa de mortalidade, é mais infeccioso.  
 
Atualmente não existe tratamento para a COVID-19 e a única estratégia atual 
razoável é controlar sua propagação, reduzir a incidência, ajudar no esforço de 
assistência médica e ganhar tempo enquanto a ciência trabalha em direção a uma 
vacina. 
 
1.2.1. TRANSMISSÃO 
 
Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), os estudos, até́ o 
momento, sugerem que o vírus que causa a COVID-19 é transmitido principalmente 
pelo contato com gotículas respiratórias, e não pelo ar. De acordo com a OMS, “a 
transmissão de gotículas ocorre sobretudo quando uma pessoa está em contato 
próximo (dentro de 1m) com alguém com sintomas respiratórios (por exemplo, 
tosse ou espirro) e, portanto, corre o risco de apresentar mucosas (boca e nariz) ou 
conjuntiva (olhos) expostos a gotículas respiratórias potencialmente infectantes. A 
transmissão pode ocorrer por contato direto com pessoas infectadas e contato 
indireto com superfícies no ambiente imediato ou com objetos usados pela pessoa 
infectada (por exemplo, estetoscópio ou termômetro). O estudo Havard Health 
Publishing, COVID-19 basics – Symptoms, spread and other essential information 
about the new coronavirus and COVID-19, afirma que a doença é transmitida 
principalmente de pessoa para pessoa, mas alerta para a possibilidade de infecção 
por aerossóis por até́ 3h. 
 
A transmissão por aerossóis (aérea) é diferente da transmissão de gotículas, pois 
se refere à presença de micróbios dentro dos núcleos das gotículas – geralmente 
são consideradas partículas com menos de 5 μm de diâmetro – podem permanecer 
no ar por longos períodos e serem transmitidos a outros por distâncias maiores que 
1m. No contexto da COVID-19, a transmissão aérea pode ser possível em 
circunstâncias e configurações específicas nas quais são executados 
procedimentos ou tratamentos de suporte que geram aerossóis; ou seja, intubação 
endotraqueal, broncoscopia, aspiração aberta, administração de tratamento 
nebulizado, ventilação manual antes da intubação, virar o paciente para a posição 
prona, desconectar o paciente do ventilador, ventilação com pressão positiva não 
invasiva, traqueostomia e ressuscitação cardiopulmonar. 
 
É consenso que a contaminação pessoa a pessoa é a principal forma de contágio, 
e que ainda estamos aprendendo sobre as demais formas de disseminação do 
novo coronavirus.  
 



Todos estes dados nos alertam para a necessidade de ações de higienização dos 
ambientes habitados e conscientização dos colaboradores ou terceirizados, assim 
como dos usuários e frequentadores das instalações. É absolutamente necessário 
respeitar as novas políticas e práticas estabelecidas no retorno às atividades para 
o enfrentamento da pandemia.  
 
1.2.2. SINAIS E SINTOMAS  
 
A COVID-19 tem apresentação clínica variável. Não há características clínicas 
específicas que possam distingui-la de outras infecções respiratórias virais. 
  
O período de incubação é tipicamente dentro de 14 dias a partir da exposição, com 
95% dos casos se manifestando dentro de 5 dias. Os sintomas da COVID-19 
podem variar de um simples resfriado até́ uma pneumonia severa e são 
predominantemente respiratórios.  
 
A maioria dos sintomas comuns incluem febre (99%), fadiga (70%), tosse (59%) e 
mialgias (35%), anosmia (perda de olfato), disgeusia (paladar alterado), dor de 
garganta, rinorreia ou manifestações gastrointestinais. Pneumonia é a 
manifestação grave mais comum, com infiltrados bilaterais observados na imagem 
do tórax. Atletas infectados com COVID-19 são frequentemente assintomáticos, 
mas podem apresentar sintomas leves a graves. Deve-se ficar atento ao sintoma 
de falta de ar, que pode surgir em média de 5 a 8 dias após o início dos sintomas, 
pois é sugestivo de agravamento da doença. 
 
A COVID-19 pode se apresentar tanto de forma leve (aproximadamente 80% dos 
casos) como de forma grave (15%), com a minoria dos casos evoluindo para a 
necessidade de cuidados intensivos (5%). Existem, ainda, os casos assintomáticos. 
 
Pessoas com problemas de saúde crônicos, como doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus e obesidade, são mais propensas a ficar gravemente doentes com 
a COVID-19. A incidência de doença crítica também é maior entre homens do que 
mulheres e maior entre pessoas com mais de 65 anos do que entre os mais jovens. 
No entanto, pessoas saudáveis de qualquer idade podem ficar gravemente doentes 
com a COVID-19. A mortalidade no grupo gravemente doente é de cerca de 49%. 
 
Apesar do período de pandemia pelo novo coronavirus, outros vírus, como 
influenza, adenovírus e rinovírus, continuam circulando. O quadro clínico 
desencadeado por todos esses vírus é bastante similar, e podem se manifestar com 
sintomas de febre, coriza, tosse, congestão nasal, prostração, entre outros. Assim, 
para realizar o diagnóstico definitivo é preciso recorrer à investigação 
complementar. Os testes para influenza podem ser feitos antes do teste para 
COVID-19, ou simultaneamente. Um hemograma completo evidenciando 
leucocitose sugere que os sintomas são causados por uma pneumonia bacteriana. 
Inversamente, linfopenia e leucopenia foram observadas na infecção pelo SARS-
Cov-2, o que pode auxiliar no diagnóstico. Considerando o momento atual de 
pandemia, a COVID-19 obrigatoriamente está na lista de diagnósticos diferenciais 
na presença de sinais e sintomas gripais. 
 



Orienta- se que seja realizado o automonitoramento, individualmente, 2 (duas) 
vezes ao dia, buscando identificar os possíveis sintomas.  

1.2.3. SINTOMAS MAIS COMUNS DA COVID-19:  

• Tosse  

• Febre: temperatura maior que 37,5°c  

• Dificuldade para respirar  

1.2.4. SINTOMAS MENOS COMUNS, QUE MERECEM SER DESTACADOS:  

• Alteração de olfato e paladar  

• Coriza  

• Dor de garganta  

• Dor no corpo e cansaço  

• Calafrio  

• Cefaleia  

• Dor abdominal  

• Diarreia  

• Náuseas e vômitos  

1.2.5. INSTRUÇÕEES PARA O AUTOMONITORAMENTO 

• Observar o aparecimento de sintomas de infecção respiratória 

• Aferir a temperatura duas vezes ao dia e observar a presença de febre 

• Observar o aparecimento de sintomas menos comuns 

1.2.6. ACOMETIMENTO DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO PELO NOVO 
CORONAVÍRUS  

A COVID-19, doença provocada pelo novo coronavirus, desencadeia um quadro 
clínico majoritariamente respiratório. Porém, o acometimento de outros órgãos e 
sistemas tem sido observado na doença, especialmente nos casos de maior 
gravidade. Ainda não sabemos se estas complicações são decorrentes da ação 
direta do vírus ou consequências de uma exacerbação de condições pré-existentes.  

Em relação ao sistema musculoesquelético, observa-se que cerca de 50% dos 
pacientes podem apresentar fadiga, mialgia e artralgia, sendo estes sintomas 
presentes em 25%, 15,5% e 15,5% dos casos de COVID-19, respectivamente. 
Sabemos que alguns vírus podem provocar quadros álgicos recorrentes ou 
persistentes, como a artralgia na Chikungunya. A literatura médica ainda não tem 
informações sobre o impacto futuro deste acometimento musculoesquelético em 
decorrência da COVID-19, sendo este aspecto um provável objeto de estudos mais 
adiante.  

Outro aspecto que deve ser levado em consideração quando abordamos o sistema 
musculoesquelético, são os prejuízos decorrentes do período de afastamento dos 
treinamentos. Apesar de os atletas receberem instruções, acompanhamento e 
materiais para que mantenham os treinos em casa, não é possível reproduzir a 



mesma qualidade e intensidade em comparação aos treinos regulares. Entre as 
diversas variáveis, a infraestrutura do local de treino (casa x Centro de 
Treinamento) parece ser o principal entrave neste sentido. Outras, como alterações 
do sono, mudanças na composição corporal e ansiedade, também exercem 
influência direta sobre o treino e suas respostas fisiológicas.  

1.2.7. FISIOPATOLOGIA 

O mecanismo fisiopatológico da COVID-19 ainda não está completamente 
esclarecido. No entanto, existem evidências de que sua patogenicidade esta 
intimamente relacionado a ligação do vírus aos receptores da enzima conversora 
de angiotensina 2 (ECA2).  
 
Os pulmões são os órgãos mais afetados pela COVID-19, pois o vírus acessa as 
células hospedeiras por meio da enzima conversora de ECA2, que é mais 
abundante nas células alveolares tipo II dos pulmões. As espículas de 
glicoproteínas (peplômeros), presentes na superfície do envelope do vírus, se 
conectam à ECA2 e o vírus entra na célula hospedeira. A densidade tecidual da 
ECA2 se correlaciona diretamente com a gravidade da doença naquele tecido. 
Conforme a progressão da doença alveolar, pode ocorrer insuficiência respiratória 
grave seguida de morte. As autópsias pulmonares de indivíduos que morreram de 
COVID-19 encontraram danos alveolares difusos e infiltrados inflamatórios que 
contém linfócitos. 
 
O SARS-CoV-2 também pode causar insuficiência respiratória ao afetar o tronco 
cerebral, e invadir o sistema nervoso central (SNC). Embora o vírus tenha sido 
detectado no líquido cefalorraquidiano das autópsias, o mecanismo exato pelo qual 
ele invade o SNC permanece incerto e parece iniciar pelo acometimento dos nervos 
periféricos, devido aos baixos níveis de ECA2 no cérebro. 
 
O vírus também afeta os órgãos gastrointestinais, uma vez que a ECA2 é 
abundantemente expressa nas células glandulares do epitélio gástrico, duodenal e 
retal, bem como nas células endoteliais e enterócitos do intestino delgado. 
 
O vírus pode causar descompensação aguda e crônica do sistema cardiovascular. 
Lesão cardíaca aguda foi encontrada em 12% das pessoas infectadas internadas 
no hospital em Wuhan, China. As lesões miocárdicas agudas também podem estar 
relacionadas aos receptores da ECA2 no coração. Os receptores da ECA2 são 
altamente expressos no coração e estão envolvidos na função cardíaca. Uma alta 
incidência de trombose (31%) e de tromboembolismo venoso (25%) foi encontrada 
em pacientes de UTI com infecções por SARS-Cov-2 e estão relacionados a mau 
prognóstico. Acredita-se que a disfunção dos vasos sanguíneos e a formação de 
coágulos (altos níveis de D-dímero) levando a embolias pulmonares e eventos 
cerebrais isquêmicos desempenham um papel significativo na mortalidade. A 
infecção pode desencadear uma cadeia de respostas vasoconstritoras no corpo. A 
constrição de vasos sanguíneos na circulação pulmonar pode ser um dos 
mecanismos responsáveis pela queda da oxigenação juntamente com a 
apresentação da pneumonia viral. 
 
O acometimento renal é outra complicação comum e está relacionado à 
mortalidade. Relatórios iniciais demonstram que até 30% dos pacientes 



hospitalizados na China e Nova York sofreram complicações renais, muitos dos 
quais não possuíam histórico de problemas renais anteriores. 
 

1.3 TESTES LABORATORIAIS 

Em relação aos testes laboratoriais para o diagnóstico da COVID- 19, a primeira 
coisa que temos que ter em mente é que nenhum dos exames, quer sejam os 
exames sorológicos, quer sejam amostras do trato respiratório alto e baixo, 
apresentam uma sensibilidade de 100%. Dependendo do tipo de kit utilizado os 
resultados podem variar. Portanto, o médico assistente não deve tomar decisão 
única e exclusivamente no resultado laboratorial. Ele deve ser complementado com 
informações clínicas, exposições, doenças pregressas, histórico de doenças 
crônicas e etc. 

Outro ponto importante é que cada exame vai ter a sua principal indicação em 
determinadas fases da doença, não sendo todos eles indicados em todas as fases 
da doença. 

  

1.3.1- RT-PCR em tempo real 

O diagnóstico laboratorial considerado padrão ouro para a identificação do novo 
coronavírus (2019-nCoV), continua sendo a rRT-PCR em tempo real (rRT-
PCR). Esses testes moleculares baseiam-se na detecção de sequências únicas de 
RNA viral. Esses exames identificam a presença do RNA do vírus no trato 
respiratório alto e são usados na fase inicial da doença indicando que o paciente 
está com a presença do vírus ativo. São testes rápidos que identificam o vírus em 
amostras e devem ser coletados preferencialmente do 3º ao 5º dia (tempo ideal) 
podendo se estender até o 7º dia do início dos sintomas. O exame é feito utilizando-
se um Swab introduzido pelo nariz até o trato respiratório alto. O resultado positivo 
indica que o paciente está com a presença do vírus no organismo e, portanto, na 
fase ativa da doença, além de indicar que pode ser um agente contaminante de 
outras pessoas. 

Em áreas onde a COVID-19 está amplamente disseminada, um ou mais resultados 
negativos de um mesmo caso suspeito não descartam a possibilidade de infecção 
pelo vírus SARS-Cov-2. Vários fatores podem levar a um resultado negativo em um 
indivíduo infectado, incluindo:  

 

• Má qualidade da amostra, contendo pouco material do paciente  

• a amostra foi coletada em uma fase muito precoce ou tardia da 
infecção  

• a amostra não foi manuseada e enviado adequadamente  

• Razões técnicas inerentes ao teste, por exemplo, mutação do vírus ou inibição de 
PCR.  

 



 
1.3.2- Testes Sorológicos 

 

De forma geral, os testes sorológicos visam detectar anticorpo específico produzido 
pelo corpo humano contra o vírus SARS-Cov-2. Esses exames são realizados 
através de coleta de uma amostra de sangue. Para isso, os métodos sorológicos 
são desenvolvidos para detecção de anticorpos IgG e IgM específicos do vírus, 
alguns por ensaios imunoenzimáticos (ELISA) e imunocromatográficos (teste 
rápido), e outros por imunofluorescência, ou seja, determinar se o organismo já 
produziu anticorpos que tendem a bloqueiam a doença. Os anticorpos tipo IgM 
começam a aparecer em torno do oitavo dia da doença atingindo o seu pico máximo 
em torno do 15º dia e começam a declinar até em torno do 21º dia da doença, 
mostrando que é a primeira fase que seu organismo está lutando contra a doença. 
Os anticorpos tipo IgG começam a surgir em torno do décimo quarto dia de doença 
atingindo o seu pico máximo em torno do 28º dia e se estabilizando, então, 
mostrando que o seu organismo venceu a doença e encontra-se com uma proteção 
de longo tempo. No momento ainda não se sabe se esses anticorpos vão promover 
uma imunização definitiva contra a doença. 

Em relação ainda aos exames sorológicos, temos os chamados TESTES 
RÁPIDOS, que não apresentam muita precisão e acurácia devido à sua 
metodologia. Por isso, o Ministério da Saúde na nota técnica COVID-19 n° 27/2020 
– SESA/GS TESTES LABORATORIAIS PARA CORONAVÍRUS orienta o uso 
desses testes no âmbito da saúde pública e para tomar decisões sobre medidas 
coletivas e nunca individuais. 

Em resumo, basicamente temos 2 testes para o diagnóstico da COVID-19: os testes 
obtidos Swab nasal, em que nós temos a presença do vírus indicando uma fase 
aguda da doença, e os testes sorológicos, através da dosagem de IgG e IgM, que 
usamos para controle da evolução do estado imunológico do paciente. Portando, 
este rápido de COVID-19 não deve ser utilizado antes da presença de sintomas por 
ao menos 3 dias.  



 
 

Fonte: Site da UFRJ – junho de 2020 

 

1.4 . MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 
 

A forma mais eficaz de prevenção à contaminação e disseminação de doenças 
infecciosas é pela realização de vacinação em massa na população. Até o presente 
momento não há vacina contra o vírus da COVID-19, com previsões mais curtas de 
que sejam disponíveis a partir da metade de 2021. 
 
Existem algumas formas de transmissão do vírus, sendo o contato de pessoa a 
pessoa, através de gotículas respiratórias provenientes de tosse, espirros, coriza e 
até mesmo da respiração oriundos de um paciente infectado, mesmo que 
assintomático, e que entram em contato com membranas mucosas de pessoas sem 
a doença. A transmissão através de superfícies contaminadas também é possível, 
porém em um grau muito menor de potencial (através de contato com a quadra, 
roupas, bolas, redes e etc.). 
 
As melhores medidas de prevenção se baseiam em distanciamento interpessoal, 
manutenção de hábitos higiene regulares e uso de barreiras de proteção, 
especialmente as máscaras. 
 



Todos os integrantes do time (atletas / comissão técnica / outros funcionários) que 
apresentarem sintomas, ou seus familiares de convívio mais próximo, devem se 
reportar imediatamente ao departamento médico antes de retornar ao contato com 
o resto do grupo. O uso de aferição de temperatura diária antes do início dos 
treinamentos deve ser realizado.  
 
Sugerimos as seguintes medidas a serem realizadas por clubes, comissões 
técnicas, atletas profissionais e amadores de voleibol: 
 
1.4.1. DISTANCIAMENTO 

 
1. Priorizar o distanciamento entre as pessoas, buscando um 

espaço de pelo menos 2 metros quando possível 
 

2. Evitar aglomerações – dividir, quando possível, os treinamentos 
em grupos menores e buscando o distanciamento citado acima 

 
3. Não cumprimentar com apertos de mão, abraços, beijos ou outras 

formas de contato mais próximas e duradouras 
 

4. Evitar atividades em ambientes fechados e, principalmente, 
pouco ventilados e com ar condicionado (salas de vídeo / salas 
de reunião / auditórios / departamento médico / sala de 
fisioterapia) 

 
5. Evitar o uso de vestiário e banho no local de treinamento. Priorizar 

o banho em sua própria residência assim que chegar de ambiente 
externo 

 
6. Para tais atividades imprescindíveis, preferir ambientes externos 

ou bem ventilados ou buscar formas de reunião online 
 

7. Evitar locais de grande circulação e aglomeração (aeroportos, 
rodoviárias, shopping centers) 

 
8. Evitar sair de casa quando não houver maior necessidade 

(preferir sistemas de entrega por delivery ou frete) 
 

9. Priorizar a utilização de transporte individual para deslocamentos 
 

10. Considerar que qualquer pessoa pode ser um potencial 
transmissor da doença, mesmo aqueles que já apresentaram a 
doença (apesar de não haver relatos de reinfecção, as pessoas 
que já apresentaram a doença podem conter o vírus em 
superfícies como roupa, cavidade nasal, mucosas e continuar a 
transmissão). 

 
11. Atletas e integrantes da comissão técnica ou gerência e 

manutenção de ginásios e clubes que apresentarem os sintomas 



da COVID-19, mesmo leves, devem permanecer isolados do 
resto do grupo 

 
12. A interrupção do isolamento é permitida quando não houver mais 

febre sem uso de medicações e resolução dos sintomas 
respiratórios (tosse, espirros, coriza, falta de ar, cansaço) por pelo 
menos 3 dias e já passados 14 dias do início do aparecimento da 
doença 

 
13. Uma vez diagnosticado, aqueles que convivem com o atleta 

doente, além do próprio indivíduo doente, devem utilizar máscara 
enquanto estiverem no mesmo quarto, devendo também 
permanecer pelo menor tempo possível nesse mesmo ambiente 
(repúblicas / hotéis / apartamentos compartilhados). 

 
14. Todos que estiveram em contato próximo com um indivíduo 

sintomático nos últimos 14 dias devem ser isolados do time por 7 
dias. Caso a pessoa com sintomas for testada e o resultado for 
negativo, os contatos próximos podem retornar às suas atividades 
com o grupo. Exemplo: um atleta apresenta perda de olfato e 
febre logo após o treinamento. O grupo que esteve treinando com 
o atleta deve ser isolado por 7 dias ou até que a COVID-19 seja 
excluído do atleta. Se os contatos não apresentarem sintomas 
podem retornar ao treinamento após o 7⁰ dia. 

 
15. Recomenda-se que a alimentação seja individual, evitando 

sistemas de buffet ou self-service, com mesas individuais bem 
espaçadas e em ambiente bem ventilado, procurando evitar 
aglomerações, ampliando a faixa de horário disponível para as 
refeições com esse objetivo. Estimular a higienização pessoal 
antes e após a frequência nesses ambientes 

 
16. Indicar por meio de fitas adesivas de fácil reconhecimento o 

distanciamento recomendado em filas e treinos em grupo 
(academia / paredão / treino de bloqueio) 

 
1.4.2. HIGIENE 

 
1. Não tocar os olhos, boca e nariz após tocar objetos tocados por 

outras pessoas (bolas, maçanetas, botões de elevador, 
corrimões) 

 
2. Lavar as mãos com sabão frequentemente, no mínimo por 20 

segundos ou utilizar produtos com álcool 70º 
 

3. Não cumprimentar outras pessoas 
 

4. Cobrir a boca com o cotovelo ao tossir e espirrar, mesmo em uso 
de máscara 

 



5. Objetos e superfícies de uso frequente devem ser regularmente 
desinfetados (quadra, bolas, bancos, uniformes) 

 
6. Trazer uniformes, tênis e material de proteção para vestir no 

ginásio logo antes de participar do treinamento. Utilizar outra 
vestimenta no caminho até o local de treino 

 
7. Não compartilhar toalhas, esparadrapo, copos, garrafas 

 
8. Ao chegar em casa, retirar a roupa da rua e/ou treino, colocando-

a para lavar imediatamente, lembrando também de higienizar 
sapatos e outros objetos trazidos de volta para casa (mochila, 
garrafas de bebida, chaveiros, celular) 

 
9. Logo em seguida, tomar banho, antes de realizar qualquer outra 

tarefa doméstica 
 

10. Limpeza constante dos ambientes e acessos aos locais de 
treino/jogo (álcool gel, álcool etílico ou isopropílico 70%, e 
hipoclorito de sódio). Promover a higienização de tapetes, 
estimular a utilização de borrifador de solução sanitizante para 
tênis 

 
11. Limpar sempre após a finalização de treino de cada grupo os 

aparelhos utilizados neste treino (tapetes de absorção de 
impacto, máquina de bolas, redes, cones) 

 
1.4.3. BARREIRAS DE PROTEÇÃO 

 
1. Recomendamos o uso da máscara de proteção por todo o tempo fora do 
próprio domicílio 

 
2. Utilização de máscaras de proteção (de pano ou cirúrgicas) principalmente 
em ambientes fechados, mesmo que não esteja ninguém nesse ambiente, pois 
as superfícies podem permanecer contaminadas por gotículas por muito tempo 

 
3. Utilizar o próprio cotovelo ao tossir e espirrar pra evitar a produção de 
gotículas no ambiente 

 
4. Utilização de máscaras de proteção pela equipe do departamento médico 
durante todo o atendimento 

 
5. Estimular a higienização das mãos e de todo o equipamento médico ou 
fisioterápico entre cada atendimento, evitando também o atendimento de mais 
de um atleta no mesmo ambiente em um mesmo momento 

 
6. Estimular a busca ativa de todo grupo ao programa de vacinação contra a 
gripe, para reduzir o número de casos de adoecimentos com sintomas similares 
aos da COVID-19 

 



1.5  A AVALIAÇÃO MÉDICA NO RETORNO AO TREINAMENTO  

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) já realizava em seu Centro de 

Desenvolvimento de Voleibol (CDV) uma avaliação médica periódica e 

significativamente abrangente, preconizando-a para todos os clubes e grupos de 

treinamento (Vôlei de Praia) em atletas de alto rendimento. 

Neste difícil momento, tal avaliação se torna particularmente importante devido aos 

possíveis acometimentos da COVID-19 em vários sistemas orgânicos, 

particularmente o cardiorrespiratório. 

Descrevemos abaixo o padrão realizado até 2019: 

. Exame clínico (anamnese e exame físico) 

. ECG de 12 derivações em repouso 

. Teste de esforço/Ergoespirometria 

. Ecocardiograma uni e bidimensional com Doppler colorido 

. Avaliação laboratorial, Hematológica, bioquímica, hormonal e sorológica 

Esta avaliação, neste momento, deve constar de testes moleculares, sorológicos e 

foco no exame clínico para achados relacionados a COVID-19. 

Tal avaliação nos parece suficiente para todos os atletas assintomáticos com 

anticorpos positivos ou não para a COVID-19. 

Para atletas com história de doença leve (não hospitalizado), preconizamos o 

modelo acima exposto com a inclusão na avaliação laboratorial do D-Dímero e 

Troponina em até 14 dias do início dos sintomas. 

Para atletas com história de doença moderada e severa (hospitalizado), além dos 

exames acima citados, deveremos considerar a realização de um exame Holter e 

Ressonância Magnética Cardíaca, caso haja suspeita de lesão miocárdica. 

1.6  O PAPEL DO MÉDICO DE EQUIPE 

A retomada das atividades esportivas durante a pandemia da COVID-19 é um 

processo complexo em que os órgãos esportivos responsáveis levam em 

consideração as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da 

Saúde e das autoridades locais. As equipes médicas devem orientar e monitorar 

todos aqueles envolvidos no dia a dia de seu Clube ou Federação para garantir a 

segurança de todos e da comunidade em geral. 

 

Alguns princípios básicos devem ser seguidos na fase inicial da formatação de 

como devemos proceder, de forma segura, no retorno das atividades esportivas 

com objetivo de diminuir o risco de novas infecções ou de complicações 

relacionadas a COVID-19: 

 



1.6.1.1. Avaliar os riscos de retorno às atividades esportivas com base nas 

regulamentações e diretrizes mais recentes do Ministério da Saúde e das 

autoridades locais, pois são medidas que podem mudar com frequência de acordo 

com o status da pandemia. A retomada dos treinamentos e dos eventos esportivos 

NÃO deverá ocorrer até que medidas apropriadas relacionadas ao voleibol e ao 

local de treinamento tenham sido implementadas e claramente informadas a todos 

os envolvidos. 

 

1.6.1.2. Desenvolver medidas educacionais relacionadas ao conhecimento da 

doença e de suas medidas de proteção e prevenção, com objetivo de diminuir a 

propagação junto à comunidade e familiares. As equipes médicas devem estar 

atualizadas e conhecer as medidas de prevenção de acordo com o Ministério da 

Saúde e das autoridades locais. Cabe também às Equipes Médicas divulgá-las de 

maneira adequada com fácil acesso, a fim de gerar comportamentos adequados 

para controle da disseminação da COVID-19 junto à comunidade esportiva. É 

recomendado a confecção de cartazes, vídeos explicativos e palestras educativas 

(online) de conscientização e principalmente das técnicas dos procedimentos de 

higiene. 

 
1.6.1.3. Manter os princípios do distanciamento social, isolamento, higiene das 

mãos com álcool gel 70% e uso contínuo das máscaras de proteção, pois são os 

métodos de prevenção mais eficazes até o momento. Estas medidas são válidas 

para todos aqueles envolvidos no dia a dia (atletas, comissão técnica, equipes de 

apoios e administradores). Todos deverão praticar higiene adequada, lavando as 

mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos ou usar álcool gel 70%. 

Também devem evitar de tocar a boca, olhos ou nariz e se protegerem quando 

tossir ou espirrar. Os profissionais da área da saúde deverão utilizar aventais, 

máscaras e luvas durante o atendimento ao atleta. Estes deverão ser trocados a 

cada atendimento, assim como os materiais de proteção das macas, que deverão 

ser cobertas com material descartável. Dispensários de álcool em gel devem estar 

à disposição de todos e em todos os lugares. 

 

1.6.1.4. Analisar os dados epidemiológicos e demográficos, assim como as 

condições de saúde dos atletas e de todos os participantes, identificando aqueles 

que apresentem fatores de risco ou comorbidades que indiquem afastamento 

temporário dos mesmos. DEVE ser evitada a participação de colaboradores com 

fatores considerados de risco. 

 
1.6.1.5. Analisar as condições das instalações locais que deverão estar em 

conformidade com a OMS, Ministério da Saúde e autoridades locais, e também, 

seguir as regulamentações pré-estabelecidas pela CBV. Será necessário a criação 

de um cronograma para a utilização das áreas em comum, especialmente da área 

de musculação, devendo esta ser bem ventilada e apresentar limitação no número 

de pessoas circulantes. 



 

1.6.1.6. Planejar os protocolos de limpezas das áreas de treinamento e áreas 

comuns, especialmente onde haja compartilhamento de equipamentos de 

treinamento, dos vestiários e do departamento médico e fisioterápico. O atleta 

deverá ser o responsável pela limpeza dos equipamentos utilizados e também 

responsável pela higienização dos seus equipamentos pessoais. 

 

1.6.1.7. Verificar a temperatura dos atletas e todos os envolvidos diariamente. 

Recomenda-se que o atleta afira a temperatura antes de sair de casa. Caso a 

temperatura atinja o valor de 37,5 graus (acordo com OMS e Ministério da Saúde), 

o atleta deve comunicar aos responsáveis administrativos e médicos, à fim de 

permanecer em observação domiciliar e aguardar avaliação médica adequada. Os 

Clubes e Federações devem ser responsáveis pela aferição da temperatura na 

entrada dos locais de treinamento. A aferição deve ser feita em todos os envolvidos, 

através de um termômetro infravermelho, na região frontal da face, sem entrar em 

contato com o indivíduo. Os indivíduos que apresentarem temperatura acima de 

37,5 graus DEVERÃO ser proibidos de adentrar no local de treinamento e também 

deverão comunicar aos responsáveis médicos e administrativos. 

 
1.6.1.8. Orientar hábitos saudáveis relacionados à dieta adequada, hidratação e 

sono. As equipes de nutrição deverão elaborar cardápios adequados e 

individualizados de acordo com os dados atuais de composição corporal do atleta 

e com base no planejamento do seu gasto calórico.  

 
1.6.2. PROTOCOLO DE AÇÃO DOS MÉDICOS DE EQUIPES 

 
Cabe ao Departamento Médico de cada equipe ou das Federações desenvolver 

seu protocolo de avaliação e orientação dos atletas de voleibol no retorno às suas 

atividades pós pandemia COVID-19. 

 

A Comissão Médica da CBV servirá de suporte para a orientação aos Clubes e 

Federações sempre que necessário. Este material deverá ser atualizado conforme 

novos estudos sejam publicados e de acordo com as normativas das Organizações 

de Saúde e das autoridades locais. 

 

Aos Médicos de Equipes ou de Federações, sugerimos que orientem a todos os 

envolvidos, seguindo as informações abaixo descritas: 

 

1.6.2.1. Avaliar a saúde dos atletas e de todos os envolvidos antes do retorno dos 

treinamentos e jogos, mantendo uma avaliação diária e individual dos mesmos. Os 

atletas e demais membros da comissão técnica deverão ser submetidos aos 

questionários de avaliação de pré participação já citados anteriormente e deverão 

ter lido e assinado um Termo de Consentimento e de autorização para realizarmos 

os devidos processos de investigação e manutenção de medidas de controle 



referentes a sua saúde (anexo 0). A critério dos Departamentos Médicos, exames 

complementares de imagens e laboratoriais devem ser solicitados na fase inicial 

dos treinamentos e repetidos quando necessários. As equipes médicas devem 

reforçar a necessidade de se programar um retorno individualizado para cada 

atleta, com controle rigoroso de carga, dando ênfase nos trabalhos posturais, nas 

atividades de coordenação motora e proprioceptiva e, principalmente, no 

desenvolvimento de protocolos de prevenção de lesões relacionadas com o 

destreinamento resultante da parada abrupta das atividades esportivas. 

  

1.6.2.2 Monitorar a saúde de todos os envolvidos e levar em consideração qualquer 

queixa, já que a doença COVID-19 pode apresentar diferentes manifestações 

clínicas. Nos casos onde houver um quadro clínico com suspeita de síndrome 

gripal, sugerimos a utilização do protocolo do Ministério da Saúde em conjunto com 

as medidas de ação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para condução adequada 

das medidas necessárias (anexo 1). O interrogatório sobre a perda do olfato 

(anosmia) é parte importante da avaliação diária do atleta. Em caso de resposta 

duvidosa, a integridade do olfato pode ser avaliada com a utilização de substâncias 

não irritantes (pó de café, cravo ou canela), com uma pequena quantidade 

posicionada a cerca de 5 cm de cada narina. Se a resposta continuar duvidosa, o 

teste deverá ser considerado positivo e o atleta deverá seguir as orientações 

médicas adequadas. A monitoração clínica poderá ser feita através de 

questionários e avaliações diárias (anexo 2). Cabe lembrar que os indivíduos com 

diagnóstico de doença pela COVID-19 deverão ficar afastado por 14 dias em 

isolamento domiciliar ou, quando necessário, em internação hospitalar, de acordo 

com a gravidade dos sintomas. Reforçamos a importância do afastamento do atleta 

de qualquer tipo de treinamento ou atividade física até a regularização dos testes 

imunológicos e desaparecimento dos sintomas. Devido a possibilidade de 

superposição da incidência de gripe causada pelo vírus da Influenza nas regiões 

do sul e sudeste do Brasil, recomendamos a imunização de todos os integrantes e 

das equipes de apoio com a vacina tetravalente, conforme as normas do Ministério 

da Saúde. 

 

1.6.2.3 Manter as orientações básicas de segurança e higiene, uso de máscaras e 

aferição da temperatura diária, especialmente antes de iniciar os treinamentos. O 

uso de máscaras protetoras é facultativo, porém aconselhável, durante os 

treinamentos em função da não comprovação de sua eficácia nestas 

sircunstâncias. 

  
1.6.2.4 Auxiliar os administradores a tomar as precauções adequadas para garantir 

a segurança de todos os indivíduos durante os treinamentos e estar junto aos 

responsáveis durante a formatação de todas as etapas de retorno as atividades. 

 

1.6.2.5 Manter a orientação da manutenção dos cuidados do risco de contaminação 

nos ambientes dos clubes, nas dependências dos ginásios, nos meios de 



transporte, nos ambientes familiares e, principalmente, no contato com outros 

indivíduos. Os atletas deverão vir para os treinamentos já vestidos de forma 

adequada da sua residência e deverão retornar para casa assim que terminarem 

suas atividades. Preconizamos que os atletas façam o banho em casa e que os 

mesmos sejam os responsáveis pela higienização e lavagem dos seus uniformes. 

 

1.6.2.6 Detectar precocemente atletas com fatores de risco e aqueles com 

potenciais suspeita de infecção.  Todos os sintomas devem ser levados em 

consideração. Os casos suspeitos devem ser isolados e investigados 

imediatamente, comunicando-se as autoridades responsáveis, respeitando o sigilo 

e a privacidade dos envolvidos. Será importante também realizar a análise de todos 

aqueles que mantiveram contato próximo com o suspeito. Pode ser considerado 

como contato próximo aqueles indivíduos que vivem na mesma casa, aqueles que 

passaram mais de 2 horas em uma mesma sala, que tiveram contato em filas ou 

transporte por mais de 2 horas ou que estiveram frente a frente, a menos de 2 

metros, por mais de 15 minutos. 

 
1.6.2.7 Cadastrar todos os envolvidos com o maior número possível de informações 

a respeito das suas condições de saúde através da confecção de prontuários 

digitais ou manuais. Os responsáveis locais devem manter a verificação da 

testagem imunológica com a maior frequência possível como maneira de 

identificação dos casos assintomáticos ou oligossintomáticos. 

 

1.6.2.8 Avaliar a presença ou não de sinais ou sintomas de estresse psicológicos 

relacionados ao período de isolamento. O estresse psicológico, a ansiedade e a 

depressão podem se manifestar em casos de afastamento por tempo prolongado. 

Os dados obtidos poderão servir de base para os treinadores organizarem um 

planejamento adequado e individualizado de periodização. As principais formas de 

manifestação clínicas estão mostradas na tabela abaixo.  

 

 
 

Físico Psicológico e emocional

-Problemas para dormir

-Falta de apetite

-Baixa energia, fadiga
-Visão negativa das coisas e/ou 

dos eventos diários
-Sentimento de 

desencorajamento, insegurança, 

tristeza, raiva

Atletas com estresse, ansiedade e depressão podem apresentar os seguintes sintomas e sinais:

-Dor de cabeça, tensão no 

pescoço, problemas 

gastrointestinais etc. 

-Medos e inseguranças 

relacionados ao vírus

-Auto verbalização que nem 

sempre reflete a realidade -Aumento do uso de álcool, drogas e/ou 

medicações

-Sensação de estar 

sobrecarregado pelas 

-Choro
-Afastamento, isolamento

-Dificuldade de tomar decisões

Comportamental

-Dificuldade de se concentrar

-Irritabilidade, agressão



 

1.6.2.9 Avaliar as condições individuais do destreinamento decorrente da parada 

abrupta e prolongada das atividades esportivas e da impossibilidade da realização 

adequada dos treinamentos. Lembrar que os impactos do destreinamento sobre o 

sistema musculoesquelético e cardiovascular são reversíveis, sendo necessário 

levar em conta as condições clínicas do atleta na fase de pré-pandemia, as atuais 

condições e o tempo de afastamento das atividades esportivas. Segundo estudos, 

o prejuízo do destreinamento poderá ser evidente no período de 2 a 4 semanas e 

o tempo necessário para readaptação do atleta poderá ser em torno de 6 a 8 

semanas. A tabela abaixo mostra os principais efeitos relacionados ao 

destreinamento junto aos sistemas neuromuscular, cardiorespiratório e 

musculoesqueléticos. O planejamento adequado e a boa interação entre o 

Departamento Médico e os treinadores irá auxiliar em medidas preventivas cujo 

objetivo maior é preservar o atleta e evitar o aparecimento de lesões do sistema 

musculoesquelético – lesões estas decorrentes do destreinamento ou do processo 

acelerado de recuperação das suas capacidades físicas e habilidades motoras.  

 

 

 

                 
Neuromuscular 

 
 
 
 

Cardiorespiratório 

       
 
 
  
 

Músculo esquelético 

     Atividade EMG 
 
    Área transversal média da 
fibra muscular 
    
   Flexibilidade 
 
   Força e explosão muscular 
 

      
     Captação máxima de 
oxigênio 
      
     Pressão sanguínea média 
 
     Frequência cardíaca 
máxima 
 
     Era submáxima do coração 
 
     Resultado cardíaco máximo 

     Limiar de lactação 
     
      Resistência 

 
      Até 2,5% em densidade 
mineral óssea (extrema 
redução na carga / repouso) 
 
    Atividade de enzimas 
oxidativas 
 
     Atividade da glicogênio 
sintase 
  
   Produção mitocondrial de 
ATP 

       Qualidades dos tendões 

  



 
2- O PAPEL DO PREPARADOR FÍSICO DE EQUIPE 

 
2.1. Para a retomada das atividades esportivas durante a pandemia da COVID-19 
além de todos os cuidados médicos descritos acima, seguem abaixo sugestões do 
retorno ás atividades físicas e suas etapas . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

É SUGERIDO COMO CONTROLE DA CARGA DE 

TREINAMENTO À APLICAÇÃO DE ESCALAS SUBJETIVAS 

DE RECUPERAÇÃO ANTES DAS SESSÕES DE 

TREINAMENTO  E ESFORÇO APÓS A SESSÕES DE 

TREINAMENTO. 

É SUGERIDO COMO PROPORÇÃO DE SESSÕES DE 

TREINAMENTO E REPOUSO INICIANDO COM 2 POR 1 

(2 SESSÕES DE TREINO PARA 1 DE REPOUSO) 

EVOLUINDO PARA ATÉ 4 POR 1, CONFORME 

EVOLUÇÃO FÍSICA DOS ATLETAS.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 0 



ANEXO 1 
 

 
 



ANEXO 2 
 
QUESTIONÁRIO – composto por 12 questões objetivas acerca da sua condição de 
saúde atual e sobre eventuais contatos de casos confirmados de COVID-19. 
NERVO OLFATÓRIO – será avaliado por 1 pergunta objetiva e se necessário, teste 
conforme descrito. 
EQUIPE DE ARBITRAGEM E DOPING – deverão responder esse questionário 24 
horas antes da partida e enviado ao e-mail: CBV 

ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA – deverá ser respondido 4 horas antes do início 
da partida e enviado pelo médico do clube ao e- mail: CBV 

ATLETA. ( ) COMISSÃO TÉCNICA ( ) ARBITRAGEM ( ) DOPING ( )  

CAMPEONATO________________________PARTIDA_____________________
______DATA_________ 
MUNICIPIO_________________________________________________ESTAD
O___________________ NOME______________________________ 
_CPF_____________________RG_____________________  



 

ANEXO 3 
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