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COMUNICADO Nº 002/2020 – CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
 
A Comissão de Prevenção de Lesões e Saúde dos Atletas da Confederação Brasileira 

de Futebol Americano - CBFA, entidade nacional de administração do desporto da 

modalidade Futebol Americano, em uso de suas atribuições e baseando-se na atual 

situação do Brasil, quanto ao enfrentamento da Pandemia do Covid-19, decide orientar 

e fazer recomendações sobre a volta das atividades relacionadas ao esporte. 

 

CONSIDERANDO o aumento do número de casos de contaminados e mortos pelo 

Covid-19 em todos os estados do Brasil na última semana (01 a 05 de junho de 2020); 

 

CONSIDERANDO os receios dos profissionais de saúde de todo o país, quanto ao 

aumento do surto no Brasil; 

 

CONSIDERANDO que quaisquer ações a serem implementadas devem zelar pela 

preservação da dignidade e saúde de todos os envolvidos na prática do futebol 

americano no Brasil; 

 

CONSIDERANDO que o futebol americano é um esporte no qual acontecem contatos 

físicos em todas as jogadas, seja nas modalidades Tackle (Full Pads) ou Flag Football; 

 

CONSIDERANDO a grande quantidade de pessoas envolvidas em um treino de futebol 

americano; 

 

CONSIDERANDO a falta de estrutura do nosso esporte, para se realizar o controle 

ideal de contaminação dos atletas e demais profissionais envolvidos no esporte; 

 

CONSIDERANDO que jogos de futebol americano envolvem mais de 100 pessoas 

trabalhando, mesmo em casos de ausência de torcida, além da possibilidade de 

deslocamentos entre cidades, estados, regiões; 

 

E CONSIDERANDO o comprometimento da preparação física dos atletas em função 

do distanciamento social e os desdobramentos que essa condição possa gerar no 

retorno ao esporte,  

 

DECIDE: 

 

ORIENTAR que os treinos, sejam eles físicos, técnicos ou táticos, se mantenham 

individuais, por plataforma online ou orientação remota; 
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RECOMENDAR as Equipes, Federações e Ligas que todos os jogos amistosos, 

campeonatos, ou qualquer encontro entre equipes, sejam CANCELADOS na 

temporada 2020 no Brasil; 

 

REPROVAR o retorno de treinos em grupos, treinos normais e competições de futebol 

americano, independente das recomendações das autoridades locais, uma vez que o 

afrouxamento nas medidas de isolamento realizadas em várias cidades pelo Brasil, 

resultaram, após 15 dias, em um aumento substancial do número de casos registrados. 

 

A Comissão de Prevenção de Lesões e Saúde do Atleta está à disposição de todas as 

pessoas envolvidas no esporte, para orientação e discussão acerca de tudo que for 

relacionado a saúde no futebol americano e pedimos a todos que sigam realizando seus 

treinamentos individuais, até que tenhamos melhores condições de retorno SEGURO 

a pratica do nosso esporte. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Belo Horizonte, 08 de junho de 2020. 
 
 

   
___________________________________   

 
 

ÍTALO EUSTÁQUIO MINGONI DE SOUZA  
Presidente da CBFA 

 
   
  
___________________________________  

 
RAPHAEL SALGADO COSTA 
Presidente da Comissão de Prevenção de Lesão e  
Promoção da Saúde do Atleta - CBFA 
 
 
 
___________________________________  

 
ANDRÉ PERES 
Vice Presidente da Comissão de Prevenção de Lesão e  
Promoção da Saúde do Atleta - CBFA 

 


