Departamento Médico Para o Alto Rendimento (DMAR)

= Departamento Médico para o Alto Rendimento =
Comunicado DMAR / FPN: Recomendações sobre os procedimentos a
adotar no âmbito do novo Coronavírus # COVID – 19 #

Dada a evolução epidemiológica recente da infeção pelo novo Coronavírus COVID-19
no panorama internacional, nomeadamente em território Europeu, e no seguimento das
recomendações emanadas pela DGS, cabe à Direção Clinica do DMAR pronunciar-se
sobre o seguinte:
- A infeção pelo novo Coronavírus pode apresentar uma janela assintomática (período
de incubação) com duração máxima até 14 dias, sob a qual os indivíduos infetados não
apresentam qualquer sintoma;
- Por conseguinte, se determinado atleta estiver numa área com transmissão comunitária
ativa do novo coronavírus será praticamente impossível evitar a proximidade com um
eventual individuo infetado assintomático, dada a dificuldade em definir “pelo aspeto
geral” se o mesmo está, ou não, infetado;
- Diariamente surgem novos casos suspeitos de infeção em novas comunidades
(previamente consideradas como “não ativas”), cuja confirmação diagnóstica depende
exclusivamente de testes laboratoriais;
- O meio aquático (nomeadamente em piscinas fechadas) e a proximidade entre atletas
que é intrínseca aos estabelecimentos desportivos constitui um ambiente facilitador da
propagação de partículas atmosféricas, elevando o risco de contágio;
- Os atletas de elite, em virtude da atividade física extenuante constante a que estão
sujeitos, que implica momentos cíclicos de imunossupressão, fazem parte da população
de risco não apenas considerando o risco de contágio como também quanto ao potencial
risco de severidade da manifestação da doença respiratória inerente;
Neste contexto, no seguimento de uma decisão concertada entre a Direção da
Federação Portuguesa de Natação, a Direção Técnica Nacional da Federação
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Portuguesa da Natação e o Departamento Médico para o Alto Rendimento da Federação
Portuguesa de Natação ficaram definidos as seguintes populações:

Grupo 1 - População alvo: Todos os nadadores
(independentemente da idade ou nível técnico)

nacionais

federados

Grupo 2 – População alvo: Atletas de Elite PAR / Prepol (Natação Pura / águas
abertas), incluindo adaptada

Nota: Para consulta rápida ao resumo das recomendações do DMAR / FPN
baseadas nas recomendações da DGS consultar a página 10 deste documento
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Ao Grupo 1 - População alvo: Todos os nadadores nacionais federados
(independentemente da idade ou nível técnico)

A este grupo devem ser aplicadas as recomendações gerais DGS transversais à
população geral

Devem seguir as recomendações da DGS no que concerne a:

1. Cidadãos regressados de uma área com transmissão comunitária ativa do novo
coronavírus (Informação nº 005/2020 de 27/02/2020) – Anexo I

Às crianças, jovens e adultos que regressem de uma área com transmissão comunitária
ativa do novo coronavírus, como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão
ou Irão, a Direção-Geral da Saúde informa que à data, seguindo orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS), não existem restrições à sua estadia no nosso
país.
No entanto, aconselha-se, nos próximos 14 dias:
• Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória;
• Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;
• Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolvem sintomas
(febre, tosse ou dificuldade respiratória);
• Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não
se deslocar de imediato aos serviços de saúde;
• Telefonar para o SNS24 (800 24 24 24);
• Seguir as orientações do SNS24.
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Recomenda-se também:
• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo
menos 20 segundos;
• Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos ou as refeições,
após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;
• Usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;
• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias;
• Evitar permanecer em locais fechados e muitos frequentados nos 14 dias após o
regresso;
• Evitar contacto físico com outras pessoas durante 14 dias após o regresso.

Aplicação desta recomendação pela FPN / DMAR: Neste contexo e daqui se infere
que qualquer nadador que regresse de uma área com transmissão comunitária
ativa do novo coronavírus deverá evitar frequentar a piscina ou qualquer outro
estabelecimento desportivo da FPN durante o período de 14 dias e por isso deverá
informar o seu treinador desse motivo de ausência.
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2. Doença pelo novo Coronavírus (COVID-19) – Nova definição de caso
(Orientação nº 02/2020 atualizada em 25/02/2020) – Anexo II

1. Definição de caso e de contacto próximo
A definição apresentada, baseada no ECDC, é decorrente da informação disponível à
data.

1.2 Caso provável
Caso suspeito com teste para SARS-CoV-2 inconclusivo ou teste positivo para pancoronavírus E sem evidência laboratorial de outros agentes microbiológicos.

1.3 Caso confirmado
Caso com confirmação laboratorial de COVID-19, independentemente dos sinais e
sintomas.
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1.4 Contacto próximo
1.4.1 Alto risco de exposição
Pessoa com:


Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo:

- prestação de cuidados diretos a doente com COVID-19;
- contacto em ambiente laboratorial com amostras de SARS-CoV-2;
- visitas a doente ou permanência em ambiente fechado com um doente com COVID-19;



Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com COVID19 (ex: gabinete, sala, área até 2 metros);



Viagem com doente com COVID-19:

- Numa aeronave:
- Sentada até 2 lugares para qualquer direção em relação ao doente (2 lugares a toda a
volta do doente);
- Companheiros de viagem do doente;
- Prestação de cuidados diretos ao doente;
- Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente;
- Se doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro da aeronave,
todas as pessoas são contacto próximo;
- Num navio:
- Companheiros de viagem do doente;
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- Partilha da mesma cabine com o doente;
- Prestação de cuidados diretos ao doente;
- Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente;


Coabitação com doente com COVID-19.



A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo outras
pessoas não definidas nos pontos anteriores (avaliado caso a caso).

1.4.2 Baixo risco de exposição (contacto casual)
Pessoa com contacto esporádico (momentâneo) com doente com COVID-19 (ex. em
movimento/circulação com exposição a gotículas/secreções respiratórias).

Aplicação desta recomendação pela FPN / DMAR: Neste contexo e daqui se infere
que qualquer nadador que apresente infeção confirmada pelo COVID-19 deverá
informar o seu treinador dessa situação. Caso o atleta tenha frequentado nos 14
dias prévios os estabelecimentos desportivos / piscina do seu clube ou CAR, o
treinador deverá contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24) e informar dessa
ocorrência para que o Delegado de Saúde Pública tome as devidas acções. Se o
atleta contactou com algum dos atletas envolvidos no PAR / Prepol, o atleta alvo
deverá ser informado dessa situação que por sua vez deverá ser reportada ao
Departamento Médico para o Alto Rendimento da FPN.

Na página seguinte encontra-se em diagrama resumido o procedimento a adoptar
perante a suspeita de infeção pelo COVID-19 (Anexo III)
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Grupo 2 – População alvo: Atletas de Elite PAR / Prepol (Natação Pura / águas
abertas), incluindo adaptada

Dado este grupo de atletas estar sob os auspícios da FPN, a qual é co-responsabilizada
pela calendarização da atividade competitiva e estágios, até novas indicações é
recomendação do DMAR que seja a autorizada a deslocação dos mesmos
exclusivamente às provas internacionais ou estágios definidos pela Direção Técnica
Nacional / Direção da Federação Portuguesa de Natação (ver Anexo IV).
Caso, por motivos pessoais ou profissionais, determinado atleta pretenda frequentar
competição ou estágio não autorizado, caberá ao mesmo assumir a responsabilidade de
tal opção e cabe ao DMAR, salvaguardando a saúde dos restantes atletas, recomendar
a inibição da entrada nos locais de treino que estão sob a responsabilidade da FPN,
nomeadamente piscinas e ginásios, durante os 14 dias seguintes à chegada a Portugal.
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= Departamento Médico para o Alto Rendimento =
Comunicado DMAR / FPN: Recomendações sobre os procedimentos a
adotar no âmbito do novo Coronavírus # COVID – 19 #

Resumo das recomendações DMAR / FPN (baseadas nas recomendações da DGS)

Grupo 1 - População alvo: Todos os nadadores
(independentemente da idade ou nível técnico)

nacionais

federados

Recomendação nº 1: Qualquer nadador que regresse de uma área com transmissão
comunitária ativa do novo coronavírus deverá evitar frequentar a piscina ou qualquer
outro estabelecimento desportivo da FPN durante o período de 14 dias e por isso deverá
informar o seu treinador desse motivo de ausência;

Recomendação nº 2: Qualquer nadador que apresente infeção confirmada pelo COVID19 deverá informar o seu treinador dessa situação. Caso o atleta tenha frequentado nos
14 dias prévios os estabelecimentos desportivos / piscina do seu clube ou CAR, o
treinador deverá contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24) e informar dessa ocorrência
para que o Delegado de Saúde Pública tome as devidas acções. Se o atleta contactou
com algum dos atletas envolvidos no PAR / Prepol, o atleta alvo deverá ser informado
dessa situação que por sua vez deverá ser reportada ao Departamento Médico para o
Alto Rendimento da FPN.
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Grupo 2 – População alvo: Atletas de Elite PAR / Prepol (Natação Pura / águas
abertas), incluindo adaptada

Recomendação nº 3: O DMAR recomenda que seja a autorizada a deslocação dos
atletas incluídos neste grupo exclusivamente às provas internacionais ou estágios
definidos pela Direção Técnica Nacional / Direção da Federação Portuguesa de Natação
(ver Anexo IV).
Caso, por motivos pessoais ou profissionais, determinado atleta pretenda frequentar
competição ou estágio não autorizado, caberá ao mesmo assumir a responsabilidade de
tal opção e cabe ao DMAR, salvaguardando a saúde dos restantes atletas, recomendar
a inibição da entrada nos locais de treino que estão sob a responsabilidade da FPN,
nomeadamente piscinas e ginásios, durante os 14 dias seguintes à chegada a Portugal.
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