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O que é a COVID-19?
A COVID-19 é uma doença provocada pelo vírus
Sars-Cov-2, da família dos coronavírus. Os vírus
dessa família provocam doenças respiratórias.
Alguns são bem comuns e já circulam entre a população, sendo mais comum a infecção de crianças. Provocam sintomas semelhantes ao de uma
gripe ou resfriado. No caso da COVID-19, esses sintomas podem ir de leves até síndromes respiratórias agudas, além de casos assintomáticos. Os
sintomas são tosse, febre, coriza, dor de garganta
e dificuldade para respirar.
A grande problemática com o novo coronavírus é
que não existe vacina ou medicação específica
para combatê-lo, sua disseminação é exponencial,
ou seja, é de fácil contágio, e o sistema de saúde
de nenhum país do mundo comporta tantos infectados necessitando de internação de uma só vez.
A transmissão acontece por vias aéreas no contato de alguém infectado com outras pessoas, por
meio de tosse, catarro, espirros e até gotículas de
saliva. Além disso, ocorre pelo contato próximo,
com apertos de mão e objetos ou superfícies contaminadas, como teclado de computador, celular
e maçanetas.
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O protocolo
O documento contará com procedimentos e
orientações acerca da locomoção dos atletas, da
entrada, estadia e saída do Centro de Treinamento, da rouparia, da alimentação, do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), higienização pessoal, dos ambientes e encaminhamentos
de casos suspeitos por parte de atletas e/ou familiares. Além disso, discorrerá sobre as formas
e fases dos treinamentos, divisão de atletas por
grupos e as possíveis testagens a serem feitas
pelo clube, com subsídio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
É esperada uma adaptação de rotinas e protocolos para o mundo pós-pandemia de COVID-19.
Questões de higiene pessoal e de ambientes e uso
de máscaras de proteção serão fundamentais durante um bom tempo após o caos. Por isso, este
documento tem como finalidade estabelecer protocolos e guias médicos e comportamentais para
o retorno gradativo dos treinamentos dos atletas profissionais do Vila Nova Futebol Clube, bem
como de todos os profissionais envolvidos neste
processo, como os de comissão técnica, departamento médico, fisiológico e de comunicação.
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Justificativa
O plano de ação propõe um protocolo de saúde
para a volta aos treinos do Vila Nova. Este tem por
objetivo explanar e propor um conjuto de ações
para minimizar o risco à saúde dos funcionários,
no retorno das atividades, diante da crise provocada pela COVID-19.
Enquanto instituição, o Vila Nova Futebol Clube
acredita que é necessário seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais órgãos de saúde competentes. Para isso, as
normas recomendadas pela FIFA, CBF e FGF, entidades do futebol, serão seguidas neste documento. Questões como a prevenção, testes, a separação por grupos, treinamentos por quadrantes e
distanciamento entre as pessoas serão cumpridas.
O clube se prepara para o retorno do Campeonato Estadual, se assim for decidido, e para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Por conta
do período em inatividade, os atletas necessitam
de um preparo físico e participação em nova prétemporada para que tenham condições de voltar
a disputar futebol em alto nível. Sendo assim, se
faz necessário seguir as recomendações e preparar o plantel, antes mesmo de uma definição sobre o retorno, ou não, dos campeonatos.
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Panorama da COVID
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
no momento, em 12 de maio de 2020, o Brasil é o
epicentro do novo coronavírus na América do Sul.
Com pouco mais de 805 mil casos confirmados,
o país é o segundo no mundo com mais casos,
atrás somente dos Estados Unidos da América.
Os dados de óbitos acumulados no Brasil, a partir
do Ministério da Sáude (MS), indicam 40.919 mortes.
Em Goiânia, cidade na qual se encontra o Vila
Nova e capital do estado, os casos confirmados
chegam a 3.022, enquanto 85 óbitos foram registrados no município. Em todo o estado, são 188
mortes por COVID-19, sendo 7.159 casos da doença até o momento.
Diante dos dados, o protocolo se faz extremamente necessário, já que possibilita medidas de
prevenção severas e auxilia para a não propagação de um vírus ainda desconhecido. A partir da
subnotificação dos casos, por conta do número
limitado de testes no país, o clube se compromete a fazer o acompanhamento médico e diário, a
partir das testagens e questionário, de todos os
seus funcionários e pessoas que precisam estar
na instituição neste período de pandemia.
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Procedimentos
1) Atletas deverão chegar e sair do CT uniformizados. O uniforme completo de treino, bem
como as chuteiras e fitas de frequencímetro, ficarão em tempo integral com os jogadores, sendo estes os responsáveis por lavar e higienizar
de forma correta, todos os dias, os utensílios;
2) A lavanderia do clube será totalmente desativada;
3) O translado dos atletas deverá ser casa-CT-casa, sem desvios;
4) Os jogadores estarão proibidos de dar carona ou levar terceiros aos treinamentos;
5) Dentro do veículo, cada atleta deverá possuir
um kit de higienização, com álcool em gel a 70%
e sabonete antisséptico, além de portar, obrigatoriamente, máscaras de proteção individual;
6) A alimentação pré-treino não será feita no
clube, para não gerar aglomeração e situações que favoreçam o cruzamento dos atletas;
7) Cada jogador deverá chegar ao CT devidamente alimentado, de acordo com a prescrição nutricional da nutricionista do clube;
8) No Centro de Treinamento, os vestiários estarão fechados, podendo os atletas utilizar apenas
os banheiros para eventuais necessidades fisiológicas;

7
9) Banhos são proibidos nas dependêcias dos clubes;
10) A entrada de pessoas que não estejam envolvidas estritamente nos treinamentos físicos do elenco está terminantemente proibida;
11) Nos campos de treino, haverá álcool em gel
a 70% para higienização dos jogadores, membros da comissão técnica e para a devida limpeza dos aparelhos usados durante as atividades;
12) Na entrada do CT, um profissional do clube estará encarregado de medir com termômetro infravermelho a temperatura de
atletas e membros da comissão técnica;
13) Ao menor sinal de alteração nos padrões normais, o indivíduo será encaminhado de volta para
casa, com orientações do departamento médico acerca das medidas a serem tomadas em casos suspeitos de COVID-19. Esta medida se aplica
também a familiares que moram junto com os
jogadores. Ao menor sinal de sintomas, os indivíduos terão de adotar isolamento total em casa;
14) Durante as atividades, os atletas estarão com
distância segura de 15 metros de afastamento
em atividades com movimento, portanto, a priori, não utilizarão máscaras. A distância segura
para atividades sem deslocamento é de 2 metros;
15) Profissionais da comissão técnica utilizarão Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) durante os treinos, como
máscaras e luvas, de forma obrigatória;
16) Ao final do trabalho, os atletas deverão se
dirigir imediatamente a seus veículos particulares, sozinhos em cada carro, colocar imediatamente as máscaras de proteção, e ir direto para
suas casas, sem desvios, apenas casa-CT-casa.
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Treinamentos
A comissão técnica dividirá os atletas em 4 grupos
de 6 a 8 profissionais, com treinamentos sempre
em horários distintos. Assim, evitará o cruzamento dos grupos nos horários de chegada e saída
dos treinamentos e facilitará o processo de higienização dos materais utilizados. A duração média
de cada atividade será de 60 minutos.
Cada grupo treinará em um campo do Centro de
Treinamento (CT) do Vila Nova, que conta com
uma grande infraestrutura, contendo cinco campos separados para as atividades dos atletas. Cada
grupo, durante as atividades, terá dois membros
da comissão técnica, um em cada lado do campo,
trabalhando de forma que não se cruzem durante
este período de trabalho.
O campo será dividido em quadrantes e cada atleta treinará no espaço preestabelecido. O contato
cruzado entre os envolvidos nos treinos será evitado, devendo todos os atletas, funcionários e comissão técnica, ao adentrar as dependências do
clube, utilizar EPIs apropriados.
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Academia
O Vila Nova não utilizará a academia do clube.
Barras, anilhas, borrachas e demais equipamentos de academia necessários para treinamentos
de força serão realocados para os campos do CT,
com devida higienização entre um turno e outro
de trabalho. Nenhum equipamento de treino será
compartilhado entre os atletas, sejam eles do
mesmo grupo de atividades ou não.

Junção do grupo
O clube sugere que os grupos se separem a partir dos perfis imunológicos, constados na próxima página. A evolução para que o elenco se reúna
será de acordo com os exames, com os casos negativos, e sob liberação das autoridades sanitárias em nível municipal, estadual e nacional.
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Testes e grupos
Antes de retomar as atividades, a partir do dia 16 de junho, serão feitos testes sorológicos em todos os envolvidos no retorno aos
treinos. Desta forma, poderemos dividir os grupos com relação ao seu perfil imunológico, sendo:
• Grupo 1 - Grupo de não infectados (sorologia
IgG e IgM negativa);
• Grupo 2 – Indivíduos que já apresentarem sorologia positiva para o COVID-19 (IgG +);
• Grupo 3 – Indivíduos que apresentem sorologia
IgM + (Doença em atividade/infecção recente);
Desta forma, poderemos
dividir os indivíduos do grupo 1
em grupos de trabalho, evitando o contato direto entre os envolvidos. Neste grupo, devemos
tomar todos os cuidados, por serem suscetíveis a contaminação.
O grupo 2, pelo fato de
apresentarem sorologia IgG +, assume-se que houve infecção prévia pela COVID-19. Acredita-se que
estes anticorpos confiram proteção imunológica, apesar de ainda não haver estudos determinando o tempo desta proteção.
O grupo 3 é composto por
pessoas que têm a infecção recente
ou a doença em atividade. Devem ser
afastados pelo período de 1 a 2 semanas, até a resolução dos sintomas
e reavaliação médica e laboratorial.

Estes
indivíduos
do
grupo
3
apresentam
risco de transmitirem a doença.
Casos suspeitos ou sintomáticos de atletas, comissão
técnica, funcionários e dos contactantes próximos dos mesmos
devem sempre ser comunicados
ao departamento médico do clube.
Indivíduos
que
apresentarem sintomas no retorno às
atividades ou se houver necessidade serão submetidos ao exame de RT-PCR (padrão ouro para
o diagnóstico) de acordo com a
avaliação do departamento médico do clube. Antes do retorno será
realizada uma tele aula explicativa sobre o retorno às atividades e
cuidados a serem tomados, visando minimizar o risco de contágio.
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Questionário
1) Tem tosse? *

Sim ( ) Não ( )

2) Tem febre? *

Sim ( ) Não ( )

3) Tem falta de ar? *

Sim ( ) Não ( )

4) Tem dor/irritação na garganta?

Sim ( ) Não ( )

5) Tem dor de cabeça?

Sim ( ) Não ( )

6) Tem dor, secreção nasal e espirros?

Sim ( ) Não ( )

7) Tem dores no corpo, mialgia?

Sim ( ) Não ( )

8) Tem dor nas articulações?

Sim ( ) Não ( )

9) Está com fraqueza anormal?

Sim ( ) Não ( )

10) Tem diarreia?

Sim ( ) Não ( )

11) Tem alteração do olfato? (Teste do
nervo olfático / Par craniano) *

Sim ( ) Não ( )

12) Esteve em contato nos últimos 14
dias com um caso diagnosticado com
COVID-19?

Sim ( ) Não ( )

O questionário “return to
play”, elaborado junto à CBF deverá ser aplicado para todos os jogadores e membros de comissão
técnica a fim de identificar precocemente todos casos suspeitos.
Diariamente, todos os envolvidos
(atletas, comissão técnica e funcionários) serão avaliados de acordo
com a pontuação do questionário.
Não haverá sempre a necessidade
de aferição de temperatura, uma
vez que o questionário nos trará
as informações de rastreio necessárias e todos envolvidos estarão
orientados a nos comunicar em
caso de qualquer alteração clínica.

* Itens 1, 2 e 11 com respostas afirmativas simultaneamente - altamente sugestiva de COVID-19
- Avaliação clínica e testes RT-PCR.
* Itens 1, 2, 3 ou 11 com respostas afirmativas isoladamente - Avaliações
clínicas e avaliações por exames devem ser fortemente consideradas.
Demais itens com respostas afirmativas, o examinado deve ficar
isolado
sob
acompanhamento
médico e, caso ter mais de uma
resposta afirmativa, deve ser considerada a realização de exames.
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Nota técnica
No momento, dispõe-se das seguintes técnicas para diagnóstico da
infecção pelo SARS-CoV-2: testes
moleculares de amplificação de ácido nucléico por PCR em tempo real
(RT-PCR para COVID-19); e testes
imunológicos ou sorológicos (teste
rápido ou sorologia para detecção
de anticorpos). O teste recomendado (padrão ouro) para o diagnóstico
laboratorial da CO-VID-19 é o teste
RT-PCR (Real Time – Polymerase
Chain Reaction). Sua especificidade
é próxima de 100%, mas a sensibilidade varia de 63 a 93%, de acordo
com o início dos sintomas, dinâmica
viral e qualidade do espécime coletado. A amostra é obtida através
de swab de nasofaringe. Em geral,
pode estar positivo a partir do primeiro dia de sintomas, com pico na
primeira semana, podendo permanecer detectável por até 3 semanas
em pacientes graves. Tal teste amplifica sequências de RNA do vírus,
possibilitando sua identificação. Um
aspecto extremamente relevante é
a respeito da sensibilidade do método em situações de baixa carga viral
(amostra inadequada, coleta de material fora do período oportuno, indivíduos assintomáticos). O último
consenso de sociedades médicas
brasileiras refere que os pacientes
com COVID-19 parecem ter excreção
viral diminuída nos primeiros três
dias de sintomas, com aumento da
positividade a partir do 4º ao 6º dia
de doença.. Os testes sorológicos,
por sua vez, podem ser feitos através de métodos imunocromatográficos (testes rápidos), técnica de ELISA (Enzyme-linked immunosorbent

-say) ou quimioluminescência. Possuem a capacidade de detectar anticorpos das classes IgA, IgM e IgG,
produzidos a partir da infecção pelo
SARS-CoV-2. A detecção de anticorpos de fase aguda (IgA e IgM) parece se iniciar em torno do 5º dia de
doença. Apesar da IgM poder ser
detectada já a partir do 5º dia, IgM
e IgG estão presentes em maior nível a partir da segunda e terceira
semanas. Estudos mostram a soroconversão a partir da 3º e 4º semanas. Os testes rápidos amplamente
divulgados, porém, são qualitativos,
indicando apenas a presença ou ausência de IgM e/ou IgG. Tem sua utilidade para inquéritos epidemiológicos. Altos títulos de IgG poderiam
correlacionar-se com anticorpos
neutralizantes, porém a duração da
proteção ainda é incerta. Outro ponto importante é que os testes rápidos podem ter reação cruzada com
outros vírus (incluindo arboviroses,
como Dengue) e até vacinação contra Influenza. Os testes sorológicos
devem ser realizados no momento de sua maior sensibilidade para
auxiliar no diagnóstico da infecção.
É importante ressaltar que o valor
preditivo negativo destes exames na
fase aguda da doença é baixo e, portanto, não excluem a infecção em
pacientes sintomáticos. Igualmente
baixa é a sensibilidade destes testes
nos indivíduos assintomáticos, principalmente se realizados antes do
5º dia de doença. Ainda não existem
dados para indicação destes testes
para diagnóstico precoce, podendo
ser úteis para o diagnóstico tardio
em pessoas que tiveram quadro
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Referências
respiratório sem etiologia definida. Presença de IgG pode ser utilizada como confirmação de doença
prévia por COVID-19. Em indivíduos
assintomáticos, as sorologias possuem baixa sensibilidade, o que
pode acarretar resultados falso-negativos, especialmente se realizadas antes do 5º dia do início da
doença. O presente documento tem
por objetivo alertar quanto ao uso
racional destas metodologias para
o diagnóstico da COVID-19. Exames
solicitados de forma indiscriminada,
fora do período ótimo para sua realização e sem um contexto clínico
bem definido, podem não ser úteis
o suficiente e levar a erros de interpretação e, consequentemente,
conclusões e condutas equivocadas.
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