
 

  



 

Informações, orientações e determinações para a volta das competições 

da Liga Catarinense de Futsal em 2020 

 

 

 

 

Atenciosos cumprimentos,  

 

Com as diretrizes deste documento, pretendemos que não se descuide da segurança de jogadores, 

comissão técnica, colaboradores do futsal e, claro, de suas famílias, assim como das equipes 

visitantes, quando do regresso progressivo às competições, devendo ser iniciadas quando forem 

legalmente autorizadas pelas autoridades e entidades oficiais competentes e desde que existam 

indicações expressas e claras neste sentido.  

 

As recomendações elencadas são claras no sentido de tomarmos as devidas precauções para a 

realização de uma partida de futsal, tais como: cuidados individuais nos treinamentos; realização de 

testes em todos os atletas e demais profissionais envolvidos; viagens para deslocamento de atletas; e 

higienização dos locais de jogos e treinamento com desinfecção e descontaminação. 

 

Ressaltamos que este protocolo é um mecanismo para o clube não iniciar um declínio financeiro com 

uma grandes perdas econômicas, pois já perdeu receitas de contratos de patrocinadores e associados, 

fato diretamente dependente do retorno da atividade do futsal. Logicamente, o problema é de 

segurança pública e saúde é nossa principal prerrogativa, sendo que, na incapacidade deste retorno, 

serão necessárias alternativas que culminarão em rescisões, demissões ou término das atividades do 

clube de forma sucessiva.  

 

Partimos do princípio da necessidade indispensável e eminente de se realizarem testes em todos os 

atletas, comissões e dirigentes. Neste sentido, gostaríamos de contar com a colaboração do Governo 

do Estado de Santa Catarina, possibilitando-nos seguir com todos os protocolos relativos às análises 

de sorologia IgM e IgG para a Covid-19 (PCR-RT). 

 

Durante longo período, será necessária adaptação das rotinas anteriores, pois todo o processo de 

regresso à competição deverá ser realizado com observância de medidas aqui descritas. 

 

  



 

No caso da manifestação de sintomas (tosse, febre, cefaleias, dores no corpo, dispneia, fraqueza 

generalizada, perda do olfato ou paladar, sintomas gastrointestinais etc.) em atletas ou em pessoas 

com as quais residam, eles deverão comunicar imediatamente ao responsável (médico, fisioterapeuta, 

dirigente) pela equipe/clube. Se, eventualmente, uma suspeita resultar no diagnóstico positivo para 

Covid-19, o afetado deverá ser imediatamente afastado pelo período mínimo de 14 dias e seguir 

orientações até que possa, com atestado, retornar às atividades.  

 

Destaca-se que, em um primeiro momento, podem ser observados casos de ansiedade social, havendo 

atletas em treinamentos e jogos com receio de um possível contágio. Sendo assim, consideramos 

fundamental criar condições para reintrodução progressiva dos jogadores aos treinos, possibilitando 

preparação física e mental condizentes com o regresso às competições neste cenário de “nova 

normalidade”. 

 

Sugerem-se quinze dias para a primeira fase do processo de regresso às competições e realização de 

treinos individualizados na quadra, de forma reduzir consideravelmente o risco de contágio. 

 

 

PRIMEIRA FASE (TREINOS) 

 

Nesta fase, os jogadores saem de casa para realizarem treinos mais fortes em termos físicos (e mais 

próximos daquilo que são as variáveis físicas do futsal), sendo possível um melhor monitoramento da 

sua carga externa e interna com o objetivo de tentar aproximar às cargas crônicas pré-pandemia. 

 

É também nesta fase que os jogadores voltam a ter contato mais efetivo com a bola e com aspetos 

cognitivos importantes do jogo (dimensões do campo, orientação espacial/temporal, posicionamento, 

etc.). 

 

Para que esta fase possa ocorrer, sugere-se um conjunto de medidas que visam a acautelar um 

ambiente de risco de contágio muito baixo. Os jogadores deverão: 

 

● Comunicar imediatamente ao responsável médico do clube sintomas suspeitos (tosse, febre, 

cefaleias, dores no corpo, dispneia, fraqueza generalizada, sintomas gastrointestinais, etc.) 

neles ou em pessoas com quem convivam; 

● Ser avaliados antes do treino, usando máscaras, e em uma sala preparada – havendo suspeita 

ou sintoma sugestivo, deverão ser submetidos ao teste para a Covid-19; 

● Treinar isoladamente, com bola individual higienizada, na presença de um membro da 

comissão técnica e um do departamento médico, que deverão guardar distância de segurança 

mínima de 2 metros, sempre usando máscara. Devem ser evitados contatos cruzados entre 

jogadores;  

● Ir ao treino equipados de casa, e levar seus materiais para higienização (roupas, tênis, gps, 

garrafa individual para água); 

● Evitar se cruzar diretamente com outros jogadores/staff durante este circuito. 

Exemplo: dois jogadores treinando simultaneamente na quadra, um em cada metade, ficando assim 40 

metros quadrados para cada. 

 

 



 

 

SEGUNDA FASE (contato físico)  

 

A segunda fase do processo de regresso às competições corresponde ao reinício dos treinos em nível 

de pré-pandemia, com contato corpo a corpo e trabalho de todas as situações de jogo. 

 

Apesar da “normalidade” dos treinos, devem-se manter as medidas rígidas sugeridas, que serão 

mantidas enquanto forem necessárias: 

● Atletas e comissão técnica deverão ir ao treino equipados de casa, levando seus materiais para 

higienização (roupas, tênis, gps, garrafa individual para água);  

● Álcool em gel e pia com água e sabão disponíveis nos locais de treino; 

● Higienização dos locais de treino. 

 

TERCEIRA FASE (jogos)  

 

Após o regresso progressivo aos treinos, é de se prever que jogadores e comissão técnica estejam 

física e mentalmente mais preparados para o regresso às competições.  

 

A fim de acautelar os adeptos e mediante indicações da Secretaria de Saúde do Estado de Santa 

Catarina e da Organização Mundial da Saúde, os jogos poderão ser realizados sem torcedores em uma 

primeira fase, com portões fechados, para garantir a contenção social.  

 

Algumas medidas implementadas deverão ser mantidas, mesmo no período imediatamente 

subsequente à recuperação pós-pandemia de Covid-19, servindo esta situação de crise para execução 

de novas práticas de higienização que visem prevenir uma situação semelhante. 

  



 

VESTIÁRIO E ESTRUTURAS 

● Os vestiário deverão estar bem arejados, de portas sempre abertas, limpos e desinfetados. 

Banhos poderão ocorrer somente em boxes individualizados, com desinfecção após cada uso. 

Não obstante, deverá acontecer uma distribuição do banho por sequenciamento para evitar 

aglomeração e contatos desnecessários; 

● Atividades de recuperação devem ser realizadas individualmente e respeitando os 

procedimentos estritos de higiene e limpeza pré e pós-utilização, preferencialmente em 

horário diferente dos treinamentos; 

● Os atletas deverão chegar ao ginásio já uniformizados para a partida, palestras que a 

antecedam e intervalos dos jogos, devendo ser evitado o ambiente de vestiário, priorizando-se 

para isso espaço amplos ou mesmo a própria quadra; 

● Atletas, membros da comissão técnica e dirigentes deverão chegar ao clube usando máscara, 

passar por medição de temperatura antes de cada treino e, no caso de elevação de temperatura, 

serem prontamente afastados; 

● Durante treinamentos, membros da comissão técnica deverão estar de máscara e manter 

distancia de segurança mínima de 2 metros; 

● No caso de atletas em tratamento, o médico ou fisioterapeuta deverá estar usando os EPIs 

necessários (como luva e máscara), da mesma forma que o atleta deverá estar usando 

máscara; ao final de cada tratamento, os equipamentos deverão ser higienizados com álcool 

70%; 

● A equipe deverá disponibilizar a todos os presentes, na entrada e na saída do clube, álcool 

70%, além de alertá-los sobre a necessidade indispensável do seu uso; 

● Manter o máximo de portas abertas para possibilitar correntes de vento, orientar e, se 

possível, evitar o contato dos presentes com os puxadores; 

● Partindo da premissa de que devem estar com máscara sempre que possível, disciplinar a 

todos de que, em caso de tosse e não estando de máscara, devem utilizar a dobra do cotovelo 

como proteção para o inevitável despejo de gotículas. 

  



 

PARTIDAS E VIAGENS 

● Em um primeiro momento, as partidas poderão ser realizadas com portões fechados, sem 

torcedores para garantir a contenção social e, de maneira paulatina e proporcional à 

capacidade do ginásio, possibilitar a inserção destes ao espetáculo; 

● Os jogos fora de casa deverão ter a menor duração de percurso possível, preferencialmente 

com viagens no dia da partida, levando-se em conta para isso a compreensão da equipe 

sediante - que definirá, de comum acordo, horário compatível para a sua realização; 

● Apenas jogadores e comissão técnica deverão ir nas viagens de ônibus, sentando-se, se 

possível, sem ninguém ao lado e utilizando máscara; 

● O ônibus deverá ser higienizado sempre de acordo com as normas das autoridades sanitárias e 

de saúde (principalmente bancos e área de contato manual), evitando contato com o motorista 

- que deverá utilizar máscara durante toda a viagem; 

● No caso de necessidade de hotel, o local deverá estar preparado, com medidas de desinfecção, 

ampla circulação, preparação e apresentação da alimentação de maneira prévia e o que mais 

for necessário. A acomodação deverá ser preferencialmente em quartos individuais ou duplos, 

com camas separadas em, no mínimo, 1 metro e preservadas as medidas de higiene. Se 

possível, evitar usar o elevador e tocar no corrimão. Tanto no transporte como no hotel, 

deverá ser evitado o uso do ar condicionado; 

● As refeições no hotel devem ser realizadas em espaços arejados, e jogadores e comissão 

técnica devem se alimentar com o menor número possível de presentes e usando a maior 

distância possível; 

● A parada habitual para alimentação, se necessária, não deverá ocorrer em estação de serviço, 

devendo jogadores e comissão evitar aglomerações; 

● Jogadores e membros da comissão técnica devem receber indicação clara do tempo de 

permanência em casa fora dos períodos de treinos e jogos, evitando a participação em eventos 

sociais ou presença em locais com elevado número de pessoas. 

Este protocolo foi definido a partir da contribuição fundamental de especialistas na área, que se 

basearam em informações e dados fornecidos e comprovados por órgãos governamentais, 

organizações da saúde e demais autoridades competentes. Por isso entendemos ser coerente e 

confiamos que este protocolo deve ser aplicado para o retorno seguro da modalidade. 
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