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Data: 03 de julho de 2020

CONTEXTUALIZAÇÃO
O COES MINAS COVID-19 emi u o Parecer Técnico nº 08 de 18 de junho de 2020 - Alerta epidemiológico eassistencial: recomendação de retrocesso aos serviços essenciais em todo estado de Minas Gerais, noqual apresenta sua decisão pela não avaliação de protocolos sanitários ou solicitações de avaliação demedidas de flexibilização do distanciamento social de empreendimentos de qualquer natureza pelaspróximas 4 (quatro) semanas, por não considerar per nente a avaliação de ações de relaxamento dedistanciamento social, no atual cenário da Covid-19 em Minas Gerais.
Mas, devido as a vidades preparatórias dos campeonatos espor vos, é necessário orientar por meio demedidas sanitárias específicas garan r a saúde dos espor stas e demais profissionais envolvidos.
O rastreamento ou inves gação de contatos é uma estratégia essencial e reconhecidamente eficaz paraimpedir a propagação e interromper a cadeia de transmissão da COVID-19. Como a COVID-19 pode seespalhar antes que os sintomas ocorram ou quando nenhum sintoma está presente, as a vidades deinves gação de casos e rastreamento de contatos devem ser rápidas, oportunas e completas.

INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19
Apresentamos abaixo informações importante relacionadas à COVID-19 re radas do Protocolo EstadualInfecção Humana pelo SARS-COV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19)  atualizado em 04/03/2020 edisponível em h ps://www.saude.mg.gov.br/images/no cias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/Protocolo_Coronavirus_2020_arquivo_vers%C3%A3o_final_05_03_aprovado_com_termo.pdf einformações da Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 61/2020 – 06/07/2020 disponível emh p://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/06-07-NotaTecnica-N61.pdf

1) Modo de Transmissão
O vírus da COVID-19, o SARS-CoV-2, é transmi do por go culas de saliva e secreção e tem alto índice detransmissibilidade. Pacientes sintomá cos, principalmente com febre, tosse e/ou falta de ar são os commaior potencial de transmissibilidade, devido à tosse e secreções. Entretanto, pessoas infectadas podem
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ser transmissoras, ainda que permaneçam assintomá cas. Estudos realizados pelo Na onal Ins tutes ofHealth, CDC, UCLA e Princeton University, publicado no The New England Journal of Medicine,iden ficaram por meio de testes experimentais que o vírus permanece em aerossóis por até três horas,em cobre por até quatro horas, em papelão por até 24 horas, e em plás co e aço inoxidável em média pordois a três dias

2) Definição de contato próximo
Para a COVID-19, um contato próximo é definido como qualquer indivíduo que esteja a menos de 2metros de uma pessoa infectada por pelo menos 15 minutos, a par r de 2 dias antes do início da doençaou, para pacientes assintomá cos, 2 dias antes da coleta posi va da amostra (Center for Disease Controland Preven on, 2020).

A avaliação da saúde pública de contatos próximos com pacientes com COVID-19 provável ou confirmadopor laboratório pode variar dependendo da configuração da exposição. Contatos em populações especiaise/ ou ambientes com concentração de pessoas requerem considerações adicionais de equipeespecializada (epidemiológica e assistencial).
Ainda, de acordo com o Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-COV-2 (Doença pelo CoronavírusCOVID-19) e suas respec vas versões e atualizações, são contatos próximos:

a. uma pessoa que teve contato sico direto (por exemplo, apertando as mãos);
b. uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo,go culas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenhamsecreções);
c. uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2metros;
d. uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, salade espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros;
e. um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19 outrabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem Equipamentode Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do EPI;
f. um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em qualquerdireção) de um caso confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantesque trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado

PROTOCOLO
A premissa de execução deste protocolo é que os atletas, comissão técnica e funcionários dos locais dea vidades, saúde, alimentação e serviços de transporte devem permanecer em isolamento social por 07dias antes do início das as a vidades e serem testados por exame PCR antes de terem contato entre si.
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Neste sen do, recomendamos que as viagens só sejam realizadas após o resultado de exame de BiologiaMolecular (PCR) nega vo, no sen do de não favorecer a transmissão.
O período de isolamento para o sintomá co deve ser de, no mínimo 10 dias, incluindo pelo menos 3 diasapós melhora completa dos sinais e sintomas. No caso de exame de PCR posi vo em assintomá cos deveser também de 10 dias com dois exames nega vos realizados com intervalo mínimo de 24 horas.
Ressaltamos que os contatos próximos de casos sintomá cos ou pessoas com exame posi vo, conformedescrito acima, deverão ficar afastadas pelo período de 14 dias.
Se em uma mesma equipe, ou um mesmo ambiente compar lhado houver 3 ou mais casos confirmadosserá caracterizada situação de surto, devendo ser no ficado imediatamente, com período máximo de 24horas,  ao CIEVS Minas pelo telefone 31 97744-6983 ou 31 98269-7893 e-mail:no fica.se@saude.mg.gov.br
Abaixo serão separadas em eixos as medidas a serem adotadas, além daquelas descrita do Protocolo deServiços  do Plano Minas Consciente , disponível em: h ps://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/protocolos/minasconsciente_protocolo-servicos.pdf , principalmente aquelasno tocante aos colaboradores, intensificando medidas de higiene e distanciamento.
Salientamos que essas medidas prote vas a saúde dos atletas e de colaboradores são protocolos mínimose que as respec vas federações podem dar orientações em situações de maior especificidade damodalidade, bem como a adaptações de a vidades não contempladas nesse documento, que apresentaas medidas básicas para recondução das a vidades espor vas.

1. Informação
a) Exibir em local visível na entrada de locais de a vidades e hospedagem as informações acerca dacovid-19 e das medidas de prevenção;
b) Realizar registro diário do estado de saúde de todos os profissionais em a vidade, registrando aanamnese e exame clínico. Caso haja presença de qualquer sinal ou sintoma respiratório o profissional oucolaborador deve ser isolado, por 10 dias, dos demais e sua testagem deve ser realizada no 3º dia apósinício dos sintomas.
c) Atletas, treinadores e oficiais de equipes precisam estar cientes das indicações encontradas nasrecomendações sanitárias e diretrizes médicas para atletas, equipes, Treinadores, oficiais técnicos efuncionários fornecidos pelas federações e confederações.

2.Higienização
a) Disponibilizar álcool gel aos atletas, pra cantes e todos os demais presentes aos locais de treinamento;
b) Disponibilizar sabonetes líquidos e locais com água corrente para assepsia das mãos, bem como toalhade papel e lixeira;
c) Oferecer disposi vo para limpeza e secagem de calçados na entrada da academia;
d) Higienizar objetos e equipamentos entre as u lizações de pessoas dis ntas;
e) Fazer escala para entrada na academia, respeitando a metragem de 6m2 por pessoa.

3. Medidas de proteção individual
a) Todos os atletas, pra cantes e demais presentes aos locais de a vidades devem USAR MÁSCARA,
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re rando apenas QUANDO ESTIVER EFETIVAMENTE TREINANDO. Trocar a máscara toda vez que es verúmida, acondicionando a máscara u lizada em embalagem própria;
b) Não socializar, nem u lizar recipientes de outras pessoas (squeezes, toalhas, etc);
c) Lavar com frequência as mãos até os punhos, com água e sabão, ou higienizá-las com álcool em gel70%;
d) U lizar os métodos de desinfecção disponibilizados nos locais espor vos, limpeza dos aparelhos deginás ca com álcool 70% e uso de outros sani zantes
e) Pra car e queta para tosse (cubra a tosse de preferência com o cotovelo e espirre com tecidos ouroupas e lave as mãos);
f) Não apertar as mãos ou abraçar os colegas, bem como evitar tocar a própria boca, nariz ou olho;
g) Não u lizar salas de vapor ou sauna, e locais sem circulação de ar;
h) U lize seus próprios equipamentos. Na impossibilidade de fazê-lo, é necessária a desinfecção doequipamento antes de u lizá-lo;
i) Mantenha distância de ao menos 2 metros de outras pessoas, para qualquer situação de treinamentoe/ou descanso.

4. Medidas de proteção cole va
a) Os atletas e toda a equipe devem estar confinados dos locais de treinos e a vidades, e não podemreceber ou realizar visitas até o fim do período de treinamento;
b) Em modalidades que é necessário a u lização de acessórios, estes devem ficar em locais de acesso semaglomeração;
c) Deve-se evitar a u lização e o manuseio de celulares durante a prá ca de a vidade sica;
d) Checar a temperatura dos frequentadores antes de adentrar espaço de treinamento, não autorizando aentrada de pessoas, tanto atletas quanto colaboradores, com temperatura de 37,5º C ou mais nos locaisde treino;
e) Reforçar a limpeza dos equipamentos e locais de treinamento e circulação de pessoas, principalmenteos de uso comum, como colchonetes, barras, colchões, tatames e outros. A cada sessão de treinamentodeve ser realizada desinfecção do local com produtos apropriados;
f) Não podem fazer parte da equipe as pessoas dos grupos de risco (maiores de 60 anos, cardiopatas,doentes pulmonares crônicos, portadores de diabetes mellitus po 2 etc.);
g) Não u lizar guarda volumes nem outros locais onde pode ocorrer es mulo á aglomeração de pessoas;
h) Organizar os treinamentos com horário marcado e recomendar aos pra cantes que cheguem aoshorários es pulados, e ao término do treinamento, não façam reuniões,
retornando imediatamente aos quartos;
i) Devem-se organizar grupos de usuários para cada horário. Os grupos devem começar e terminar asa vidades no mesmo espaço de tempo e saírem de forma ordenada, sem contato e aglomeração.

5. Adequação dos locais e formas de prá ca
a) Toda a equipe deve permanecer por todo o período de treinamento e a vidades isolados nos centrosde treinamento sem contato com pessoas fora do centro;

SEI/GOVMG - 16563217 - Nota Técnica file:///C:/Users/m12806352/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCac...

4 of 6 10/07/2020 13:37



b) Jornalistas ou outros profissionais de imprensa não serão permi dos nos centros de treinamento;
c) Os estabelecimentos devem abster-se de usar cancelas ou catracas que obriguem o uso das mãos parapermissão de entrada. Em caso de impossibilidade de desa vação das existentes, a entrada do usuáriodeverá ser liberada por funcionário que u lize equipamentos de proteção individual;
d) Manter portas e janelas constantemente abertas, e circulação de ar. Evitar u lizar ar condicionado;
f) As super cies tocadas com mais frequência, como mesas, maçanetas, interruptores de luz, torneiras,corrimões, pias e disposi vos eletrônicos, entre outros, devem ser
higienizados ro neiramente; g) Todos os fluxos dentro do local de treinamentos e compe ções devem serunidirecionais;
h) Reduzir a quan dade de pessoas nos locais fechados, de modo a garan r 6m²/pessoa para prá ca.Assim, para atendimento de 10 pessoas, são necessários uma área de prá ca de no mínimo 60m²;
i) Não permi r o uso de áreas de convivência;
j) Não permi r a abertura de locais públicos como parques e praças que não tenham mecanismos decontrole de acesso.

6. Adequações
a) Reuniões e discussões técnicas devem ser realizadas através de plataformas virtuais, de modo a evitaraglomerações;
b) Reduzir ao mínimo as equipes técnicas que acompanham os atletas e pra cantes;
c) As modalidades que necessitam realizar entregas de hidratação, alimentação, chips de cronometrageme/ou kits devem garan r que sejam realizadas em embalagens individuais, devidamente higienizadas edesinfetadas, e entregues de forma a não gerar aglomerações;
d) Nas modalidades em que existe o uso de animais, área de estabulagem restrita apenas para tratadores,instrutores e veterinários, respeitando o distanciamento. Aumentar espaçamento de pavilhões dascocheiras (aumentando de 4 metros para 8 metros).
e) Os pagamentos devem ser realizados online ou em locais dis ntos, de modo a evitar aglomerações.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva
Secretário de Estado de Saúde

João Márcio Silva de Pinho
Chefe de Gabinete

Dario Brock Ramalho
Subsecretário de Vigilância em Saúde

Coordenador do COES
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, Secretário(a), em09/07/2020, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, doDecreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Dario Brock Ramalho, Subsecretário(a), em 10/07/2020,às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por João Márcio Silva de Pinho, Chefe de Gabinete, em10/07/2020, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, doDecreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando ocódigo verificador 16563217 e o código CRC 32E970AA.

Referência: Processo nº 1320.01.0072403/2020-58 SEI nº 16563217
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