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COMUNICADO Nº 001/2020 – CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
 
A Confederação Brasileira de Futebol Americano - CBFA, entidade nacional de 

administração do desporto da modalidade Futebol Americano, em uso de suas 

atribuições, vem por meio deste, informar a comunidade do Futebol Americano do Brasil 

sobre os processos de prevenção a transmissão do COVID-19 (Coronavírus).  

 

O novo do COVID-19 (Coronavírus) é um agente relacionado a infecções respiratórias, 

que podem apresentar-se com um quadro semelhante às demais síndromes gripais. 

Sua transmissão, com base no conhecimento científico adquirido até o presente 

momento, ocorre através da entrada no trato respiratório, pelo contato com gotículas 

de secreções (muco nasal, por exemplo). Isso pode acontecer por meio do contato 

direto com as secreções da pessoa infectada, pela tosse ou espirro, ou de forma 

indireta, pelo contato com superfícies contaminadas, levando-se as partículas ao nariz 

ou à boca através das mãos. 

 

Para prevenir a sua transmissão, recomenda-se que os agentes da comunidade do 

futebol americano no Brasil adotem algumas medidas comportamentais. Essas 

recomendações são fundamentais, tendo em vista que as partidas de futebol americano 

possuem uma grande concentração de pessoas, tanto em campo quanto na torcida. 

 

Dessa forma, a Confederação Brasileira de Futebol Americano, observando as 

orientações da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde e 

órgãos competentes, publica esse informativo com recomendações para que cada 

agente do futebol americano promova ações para combater a transmissão do COVID-

19.   

 

 

 Ligas e Competições  

 

É orientado e recomendável que as competições planejadas para ocorrer no primeiro 

semestre, de todos os âmbitos, modalidades, gêneros e categorias, sejam adiadas sem 

previsão de retorno ou canceladas, se houver tempo hábil, evitando assim 

aglomerações, cumprindo requisitos previstos na Portaria nº 1.139, de 10 de junho de 

2013, emitida pelo Ministério da Saúde.  

  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1139_10_06_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1139_10_06_2013.html
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 Federações 

 

É orientado e altamente recomendável que repassem as informações de combate a 

transmissão do COVID-19 (Coronavírus) aos seus agentes federados e filiados, tanto 

equipes quanto aos demais membros. Veja em RECOMENDAÇÕES PARA PREVENIR 

A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, neste mesmo documento. 

 

 

 Equipes  

 

É orientado e altamente recomendável que repassem as informações de combate a 

transmissão do COVID-19 (Coronavírus) aos seus atletas, técnicos, gestores e demais 

colaboradores. Veja em RECOMENDAÇÕES PARA PREVENIR A DISSEMINAÇÃO 

DO COVID-19, neste mesmo documento. 

 

É orientado e altamente recomendável que os processos de instalação de playbook, 

conceitos e jogadas sejam realizadas por reuniões online, através de plataformas como 

Skype, Google Meet, Zoom ou similares. 

 

É orientado e recomendável que o planejamento de treinos presenciais seja revisto, 

para que haja uma redução considerável ou até mesmo cancelamento dos mesmos. 

 

 

 Atletas, Técnicos, Gestores, Árbitros e demais agentes  

 

É orientado e altamente recomendável que os agentes com suspeita do COVID-19 

(Coronavírus) NÃO PARTICIPEM DE NENHUMA AÇÃO EM GRUPO.  

 

Os sintomas do COVID-19 (Coronavírus) envolvem febre, cansaço e tosse seca. Parte 

dos pacientes pode apresentar dores, congestão nasal, coriza, tosse e diarreia. Alguns 

pacientes podem ser assintomáticos, ou seja, estarem infectados pelo vírus, mas não 

apresentarem sintomas. O Ministério da Saúde estima que os pacientes mais jovens 

são os mais passíveis de não apresentar qualquer sinal da doença. (Fonte: Agência 

Brasil). 

 

É orientado e altamente recomendável que os agentes que tiveram contato com 

pessoas com suspeita ou confirmação do vírus, que evitem os ambientes de treino e/ou 

jogos. 

 

 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/saiba-tudo-sobre-o-novo-coronavirus-e-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/saiba-tudo-sobre-o-novo-coronavirus-e-covid-19
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É orientado e altamente recomendável que não se compartilhe objetos pessoais, 

PRINCIPALMENTE GARRAFAS DE ÁGUA, LUVAS, CAPACETES, SHOULDER 

PADS, PROTETORES BUCAIS e demais equipamentos que possam potencializar a 

propagação do vírus. 

 

 

 RECOMENDAÇÕES PARA PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19  

 

Ações recomendadas pelo Ministério da Saúde para prevenir o contágio: 

 

- Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel (Vídeo explicativo da maneira 

correta de lavar as mãos: https://youtu.be/2h8vc-voPNQ); 

 

- Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir; 

 

- Evite aglomerações se estiver doente;  

 

- Mantenha os ambientes bem ventilados; 

 

- Não compartilhe objetos pessoais (PRINCIPALMENTE GARRAFAS DE ÁGUA).  

 

Vídeo explicativo sobre prevenção do COVID-19: https://youtu.be/aQCnF1yY7Uc 

 

 

 Aplicativo Coronavírus - SUS 

 

Foi lançando um aplicativo (Coronavírus – SUS) para iOS e Android com informações 

sobre a doença, instruções para a população e mapa das unidades de saúde que 

podem fazer o atendimento em caso de suspeita. De acordo com a descrição na Play 

Store e App Store, mediante a plataforma, é possível tirar dúvidas sobre sintomas, 

prevenção e outras informações relevantes como unidades de saúde próximas e 

notícias oficiais. É orientado e recomendável que os agentes do futebol americano no 

Brasil baixem o aplicativo e acessem diariamente para que se mantenham sempre 

informados. 

 

 

 

___ 

 

 

  

http://coronavirus.saude.gov.br/
https://youtu.be/2h8vc-voPNQ
https://youtu.be/aQCnF1yY7Uc
https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382#?platform=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes
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A Confederação Brasileira de Futebol Americano está comprometida com a prevenção 

do COVID-19 (Coronavirus) diante do risco de propagação e contaminação em massa, 

dando prioridade à saúde dos atletas, técnicos, gestores, árbitros, torcedores e demais 

membros da comunidade do futebol americano no Brasil.  

 

Estamos monitorando atentamente todas as decisões proferidas pelos órgãos 

governamentais competentes, tais como as recomendações da International Federation 

American Football (IFAF) e da Secretaria Especial do Esporte (SEE) do Ministério da 

Cidadania. Assim que mais informações se tornarem públicas, a CBFA posicionará de 

acordo com as determinações, orientando a comunidade do futebol americano o Brasil 

sobre novos processos. Até o momento, siga precisamente todas as recomendações 

deste comunicado. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Belo Horizonte, 16 de março de 2020. 
 
 

   
___________________________________   

 
 

ÍTALO EUSTÁQUIO MINGONI DE SOUZA  
Presidente da CBFA 

 


