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 A Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas – CBBC preocupada com a 

prevenção do contágio e disseminação do COVID-19 e considerando as responsabilidades 

institucionais da Diretoria Executiva, determina a instalação deste PROTOCOLO DE SAÚDE E 

PREVENÇÃO A COVID-19, como instrumento norteador das ações para mitigar o contágio do vírus 

e orientar os procedimentos dos infectados entre os participantes dos eventos da CBBC.  

 Neste sentido, este documento determina as recomendações a serem seguidas, de forma 

obrigatória, por atletas, técnicos, dirigentes, colaboradores, entre outros, que estão envolvidos nos 

eventos (competições e treinamentos de seleções) e que terão seu cumprimento supervisionado pela 

Comissão de Saúde e Prevenção a COVID-19, que tem a função de identificar casos e situações 

que não seguirem as recomendações descritas neste protocolo, para a devida punição e sanção, dos 

infratores, por parte da Diretoria Executiva da CBBC. 

 Este protocolo utiliza como referência: O protocolo de saúde do Comitê Paralímpico Brasileiro, 

do Comitê Olímpico do Brasil, o documento de recomendação aos atletas e oficiais dos jogos 

Olímpicos de Tokio 2020 (Versão 3), as recomendações da IWBF e as discussões da Comissão de 

Saúde e Prevenção a Covid-19, da CBBC. 

 O seguinte fluxo de informações e orientações será disponibilizado nesse documento: 
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1. COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 

1.1 A CBBC fará ampla divulgação aos participantes e nos locais de realização de 

seus eventos, das informações acerca da Covid-19 e das medidas de prevenção; 

 

1.2 A CBBC realizará o registro diário de informações sobre os sintomas da Covid-

19 de todos os participantes dos eventos, incluindo os horários de entrada e saída 

dos locais de competição, para rastreamento de algum caso confirmado ou suspeito 

de Covid-19; 

1.3 No caso de treinamentos das seleções os participantes responderão questionário 

para rastrear pessoas que tiveram contato com infectados e/ou pessoas com 

sintomas, bem como identificar sintomas no participante, diariamente e no dia anterior 

a chegada ao evento. Em caso positivo de contato ou apresentação de sintomas na 

chegada, o participante será colocado em quarentena (isolamento individual). O 

mesmo será encaminhado para realizar o teste RT-PCR com atendimento médico 

pela a Rede Pública de Saúde (RPS). Não será permitido deslocamento de 

participantes que tenham apresentado como resultado de rastreio perigo de contágio.  

1.4 Atletas, treinadores, oficiais, colaboradores, dirigentes e outros envolvidos 

precisam estar cientes das recomendações contidas neste PROTOCOLO DE 

SAÚDE E PREVENÇÃO A COVID-19, que devem ser enviadas pelo endereço 

eletrônico de todos os participantes bem como assinar termo de responsabilidade de 

participação. 

1.5 O controle dos testes PCR será realizado sempre que exigido pela CBBC, 

preferencialmente na chegada ou com 72 duas horas de antecedência do evento com 

entrega conforme orientações da CBBC. 

 

2. HIGIENIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO 
 
 

2.1 A CBBC disponibilizará álcool gel nos locais de competição e treinamento; 

2.2 A CBBC disponibilizará sabonetes líquidos e locais com água corrente para 



 
 

assepsia das mãos nos locais de competição e treinamento.  

 

3 MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

3.1 Todos os envolvidos presentes nos eventos devem, obrigatoriamente, USAR 

MÁSCARA. Os atletas e oficiais de quadra poderão retirar as máscaras QUANDO 

ESTIVEREM ATUANDO EM UMA PARTIDA. Trocar a máscara toda vez que estiver 

úmida, acondicionando-a em embalagem apropriada (fechada);  

3.2 Trazer consigo para o local das atividades sua hidratação (squeeze ou 

garrafinhas de água) que deverão estar identificadas e não compartilhar, nem utilizar 

recipientes de outras pessoas (squeezes, toalhas, etc.); se tiver que usar os 

bebedouros, evite        tomar diretamente no dispensador. Primeiro higienize e depois 

utilize seu copo ou garrafa para          encher d´água; 

3.3 Lavar com frequência as mãos até os punhos, com água e sabão, ou higienizá-

las com álcool em gel 70%; 

3.4 Utilizar os métodos de desinfecção disponibilizados nos eventos esportivos, 

como cabines de desinfecção e uso de outros sanitizantes, além do álcool gel e 

lavagem das mãos; 

3.5 Praticar etiqueta para tosse (manter distância de pelo menos 2 metros, cubra a 

tosse de preferência com o cotovelo e espirre com tecidos ou roupas e lave as mãos); 

3.6 Evitar apertar as mãos ou abraçar e tocar a própria boca, nariz ou olho; 

3.7 Utilizar seus próprios equipamentos. Na impossibilidade de fazê-lo, é           necessária 

a desinfecção do equipamento antes de utilizá-lo; 

3.8 Manter distância de ao menos 2 metros de outras pessoas, para qualquer 

situação que não envolva treinamento e/ou competição. 

 

4. MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 

 
 

4.1 Recomenda-se aos integrantes de comissão técnica e oficiais de jogo não levar 



 
 

mochilas e/ou acessórios que            demandem cuidados, com exceção de garrafas de 

água ou squeezes;  

 

4.2 A CBBC disponibilizará meios de checagem de temperatura dos participantes 

antes de adentrarem nos locais de competição e treinamentos, não autorizando a 

entrada de pessoas com temperatura de 37,8º ou mais nesses locais;  

 

4.3 Evitar aglomerações nos momentos antes e pós-competição e treinamento. 
Reuniões em ambientes fechados não é permitido, exceto se ventilado e respeitando 
distanciamento mínimo de 2m entre os participantes. 

 

4.4 A CBBC garantirá a limpeza dos equipamentos e locais de competição, 
principalmente os de uso comum, como piso, bancadas, bancos, cadeiras, controles 
de placares. A cada sessão de competição ou treinamento deve será realizada a 
desinfecção do local com produtos apropriados; 

 

4.5 A CBBC recomendará aos grupos de risco (maiores de 60 anos, cardiopatas, doentes 
pulmonares crônicos etc.) que não participem das competições; 

 

4.6 A CBBC não permitirá utilização de guarda volumes, nem outros locais onde pode 
o correr             estímulo à aglomeração de pessoas; 

 

4.7 A CBBC organizará os treinamentos e jogos com horário marcado e divididos por 
grupo de no máximo 12 atletas por sessão (preferencialmente fixo, no caso de 
treinamentos das seleções), e recomendará aos praticantes que cheguem nos 
horários estipulados, e ao término do treinamento, não façam reuniões, retornando 
imediatamente às acomodações de descanso; 

 

4.8 A CBBC indicará a realização do teste rápido em pessoas que apresentarem 
sintomas do Covid-19, durante o evento e terá autonomia para indicar o isolamento, 
dos casos positivos, com atendimento desses casos na RPS. 

 

4.9 A CBBC terá toda a liberdade de exclusões e    outras punições em caso de 
quebra de protocolo; 

 

4.10 No caso de treinamentos das seleções, todos participantes terão que comprovar 
a primeira dose da vacina   contra a COVID-19 até 15 (quinze) dias da data de 
realização do evento, não sendo permitido a participação de pessoas que não 
tenham tomado no mínimo a 1ª dose da vacina, e para participar das competições, 
todos participantes deverão comprovar a 2ª dose da vacina, excetuando-se os casos 
de vacina de dose única para imunização.  

 

4.11 Todos os vestiários só poderão ser usados em casos de necessidades 



 
 

fisiológicas. Banho somente no local de acomodação. 
 

4.12 Não será permitido comer nos locais de competições e atividades práticas; 
 

 

5. ADEQUAÇÃO DOS LOCAIS E FORMAS DE PRÁTICA 
 

5.1 A CBBC vai abster-se de usar cancelas ou catracas que obriguem o uso das 

mãos para permissão de entrada nos locais de competição e treinamento. 

5.2 As superfícies tocadas com mais frequência, como mesas, cadeiras, controle de 

placares, piso, maçanetas, interruptores de luz, torneiras, corrimões, pias e outros 

dispositivos eletrônicos, entre outros, serão higienizados rotineiramente, por 

orientação do local dos eventos; 

5.3 Todos os fluxos dentro do local de competições e treinamento serão 

unidirecionais; 

5.4 A CBBC reduzirá a quantidade de pessoas nos locais fechados, incluindo 

quadras para treinamento, visando garantir no máximo 12 atletas por sessão de 

treinamento. Somente profissionais indispensáveis para a realização da atividade deverão 

estar presentes nas atividades, sendo permitido trocas de componentes do grupo somente 

em casos de pessoas que não apresentem sintomas.  

5.5 Não será permitido o uso de áreas de convivência (somente quarto, locais de 

refeição e treinamento/competição); 

 

6. ADEQUAÇÕES PARA COMPETIÇÃO 
 

6.1 Reuniões e os congressos técnicos poderão ser realizados por meio de 

plataformas virtuais. Se presenciais de forma rápida e local aberto.  

 

5.6 Será reduzido ao mínimo as equipes técnicas que acompanham as equipes. No 

caso de competições cada equipe deverá ter no máximo 12 atletas e 3 membros da 

comissão técnica; 



 
 
 

6.2 Os jogos e treinamentos serão realizados sem a presença de público; 

 

6.3 O credenciamento dos participantes nos eventos poderá ser realizado por uma 

única pessoa, que deverá entregar os documentos de identificação de cada 

participante inscrito.  

6.4 A entrega de medalhas será organizada garantindo distanciamento de 2 metros, sem 

cumprimentos e tanto as pessoas que farão a entrega quanto os atletas devem estar 

com máscaras, e sem contato físico; 

6.5 A CBBC se certificará que antes e durante a competição, todos os participantes 

estejam cientes do protocolo de segurança e que os mesmos sejam enviados para 

todos os participantes, tendo ciência em assumir os riscos do contágio sem 

responsabilização da CBBC por danos futuros a sua saúde. 

 

7.0 MEDIDAS DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO 

7.1 A CBBC não permitirá que pessoas com teste positivo para Covid-19 (PT-PCR), 

positivo com o teste rápido, com sintomas da Covid-19 ou que tenham contato nos últimos 

15 dias com pessoas infectadas, façam parte das atividades do evento, oferecendo 

suporte de isolamento e encaminhamento para a RPS, quando detectar perigo de 

contágio aos demais nos casos descritos. 

 

Salientamos que essas medidas protetivas a saúde dos participantes de eventos da 

CBBC são protocolos mínimos e que todos os participantes podem ter orientações em 

situações de maior especificidade por sua equipe, ou médico particular. As alterações nesse 

protocolo poderão ocorrer mediante análise desta Comissão instituída pela Portaria CBBC 

nº 025 de 14/08/2021, em relação ao cenário da pandemia. 

Comissão de Saúde e Prevenção a Covid-19   

                                                                                                    
                                                                                                    Niterói, 17 de agosto de 2021 


