
 

 

CAMPEONATO NACIONAL RAMPA  
 

13 de Setembro de 2020 em S.Romão - Seia 
 

Subida da Nossa Senhora do Desterro 
 

Cadetes; Júniores; Sub23; Elites e Masters 30; 40; 50 e 60/65 (masculinos) 
 

Cadetes; Juniores; Elites e Masters 30; 40; 50 e 60 (femininas) 
 

 
REGULAMENTO MÉDICO-DESPORTIVO 

 
INTRODUÇÃO 

§ De forma a cumprir com os desígnios da DGS quanto à realização de eventos desportivos no momento 
atual, em contexto de pandemia pelo SARS-Cov-2, serão aplicados à prova os pressupostos descritos na 
Orientação 36/2020 DGS, sob forma de adaptação à modalidade. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO DESPORTIVO 

§ Os Campeonatos Nacionais de Rampa disputam-se em Seia, nos seguintes moldes: 
o Competição individual, sem contacto; 
o Modo contrarrelógio, em percurso de curta distância em plano inclinado; 

 
§ Os números de atletas inscritos espectáveis para a competição são de 150 atletas. O número total de 
credenciados para permanecer na zona de contenção do evento não irá ultrapassar as 200 unidades para 
cada período de prova.  
 
§ Os atletas participantes, irão ser categorizados da seguinte forma:  Cadetes; Júniores; Sub23; Elites e 

Masters 30; 40; 50 e 60/65 (masculinos); Cadetes; Juniores; Elites e Masters 30; 40; 50 e 60 (femininas). 
Não serão permitidas participaões de atletas com idade igual ou superior a 65 anos, com comorbilidades 
clínicas de risco. Todos os atletas terão exame médico-desportivo válido para a época 2020. 
 

§ Após cálculo de risco de transmissão SARS-Cov-2, baseado no intrumento validada pela OMS e adaptado à 
modalidade é de RISCO MUITO BAIXO. 

 

ORGANIZAÇÃO MÉDICO-DESPORTIVA DA PROVA EM CONTEXTO DE COVID-19 

§ O evento terá na sua definição 1 médico responsável (Médico Coordenador), e 1 enfermeiro  ambos com 
funções da parte médico-desportiva e sanitária na organização da prova; 
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§ A equipa médica será caracterizada por dois grupos de trabalho:  
- Atividade médico-desportiva em prova, constituída por  médico + enfermeiro, com experiência e formação 
em atividade de saúde pré-hospitalar Suporte Básico de Vida (SBV)/ Desfibrilhação Automática Externa 
(DAE)/ Suporte Avançado de Vida (SAV)/ Advanced Trauma Life Support (ATLS) e saúde no desporto; 
- Atividade médico-sanitária em prova, desenvolvida  por profissionais com competência e treino clínico 
COVID-19 e 4 voluntários com treino específico executado pela equipa médica da prova; 
- Ambos os grupos de trabalho serão liderados pelo médico coordenador; 
§ Irão estar 2 unidades de socorro (ambulância de modelo ABSC + DAE), cada uma tripulada com 2 socorristas 
experientes, com treino em atividade socorro pré-hospitalar. As unidades de socorro serão diferenciadas em 
termos da sua função: 
- 2 ambulância de socorro para fazer face ao apoio eventual do trabalho da equipa médico-desportiva; 
- 1 das ambulâncias de socorro presentes, servirá para eventual atividade de apoio/transporte à parte médica 
sanitária das áreas COVID-19;  
§ A atividade médica em prova estará articulada com os meios pré-hospitalares (Instituto Nacional de 
Emergência Médica - INEM); Hospitalares (Unidade Hospitalar de referência da prova); Proteção Civil 
(Autoridade Nacional de Proteção Civil - ANPC); Autoridade de Saúde Pública territorialmente competente 
(procedimento descrito em Doc. próprio: “Plano de Urgência e Emergência Médico.desportivo – PUEMed”);  

 
Medidas de Saúde Aplicadas aos Espectadores 
§ Não será permitida a presença de qualquer espectador no recinto da prova. Irá haver uma atitude de 

dissipação do público por parte do organizador por via do não uso de meios de informação e de 
comunicação; 

§ Caso haja eventuais espectadores inesperados na prova, serão tomadas medidas de contenção por parte 
do organizador e por parte da equipa médica de forma a evitar aglomerados populacionais no evento; 

 

Medidas de Saúde Aplicadas à População Participante em Competição 
§ Uso de máscara de proteção obrigatória por todos os elementos credenciados. A sua colocação e remoção 

deverão obedecer às regras de boa utilização; 
§ Os atletas apenas terão autorização para retirar as máscaras nos momentos de preparação para a 

competição, competição e descompressão após competição. Excecionalmente estará autorizada a remoção 
da máscara por parte dos atletas no momento da fotografia da cerimónia de pódio; 

  
Preparação e Adequação dos Espaços Envolventes à Competição 
§ Irá ser disponibilizado em todos os espaços de livre circulação de pessoas, material informativo das medidas 

de boas práticas de higiene pessoal e distanciamento social publicadas pela DGS; 
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§ Será disponibilizada pela organização solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em todas as áreas de 
livre circulação de pessoas; 

§ É da responsabilidade de cada um trazer máscara de proteção individual certificada;  
§ Será efetuada a higienização dos locais comuns de forma regular, sendo este procedimento validado por 

uma checklist de medidas a ter em conta para a execução do processo; 
§ A vigilância e aplicabilidade destas medidas supracitadas serão promovidas por todos os elementos da 

organização, sob o apoio e supervisão do médico coordenador da prova. 
  

Avaliação e Gestão Médico-Sanitária em Prova 
Testes de Diagnóstico SARS-Cov-2 à População Participante na Competição 
§ Tendo em conta as recomendações da DGS e da União Ciclística Internacional (UCI), as medidas de avaliação 

da população para a presença do SARS-Cov-2 baseia-se no risco clínico para a presença ou transmissibilidade 

do vírus. 

§ A DGS publicou a 25/08/2020 a orientação 036/2020 DGS que define obrigatoriedade de testagem para o 

SARS-Cov-2 para modalidades desportivas de enquadramento federado de utilidade pública, categorizadas 

com risco moderado a elevado de transmissão para o novo coronavírus; 

§ A UCI publicou a 27/07/2020 o manual de procedimentos de adaptação para a organização de eventos 

velocipédicos integrados no world tour/ feminine tour/ world championships/ eventos de classe 2 e classe 1. 

Neste, é mandatório a realização de testes para o SARS-Cov-2 72 horas (3 dias) dias prévios ao início da 

competição, para competições de classe 1 e 2; 

§ Tendo em conta as orientações supracitadas, e aplicando a regra da proporcionalidade de medidas contra 

o novo coronavírus, o departamento médico da UVP-FPC determina que o número de testes ao SARS-Cov-2 

a efetuar aos elementos presentes em competição apenas será obrigatório para eventos internacionais de 

classe 1 e 2, no qual este evento não se inclui. 

§ Não obstante a ausência de realização de testes ao SARS-Cov-2, será fortemente recomendado a estadia 

em coorte (convivência em grupo) 14 dias antes do dia de competição;  

  
Zona de contenção sanitária – “Zona 0” 
§ Será definida uma área de contenção sanitária “Zona 0”; 
§ Esta zona será fisicamente delimitada, havendo um único ponto de acesso denominado “PPO” Ponto de 

Passagem Obrigatório, onde estará situada o posto de avaliação sanitária, o “P1”; 
§ Existirá um posto médico sanitário avançado, o “P2”, para suporte de eventuais casos suspeitos decorrentes 

do “P1”; 
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Postos de Avaliação Sanitária COVID-19 (P1) 
§ O posto de avaliação sanitária COVID-19 (P1) será montado na zona de entrada do recinto – PPO de Zona 

0; 
§ Este posto de controlo irá servir como a abordagem sanitária primária dos elementos credenciados na 

prova;  
§ Este ponto de avaliação servirá como verificação da correta utilização de máscaras de proteção e 

higienização individual por parte dos elementos que acedam à Zona 0; 
§ Na Zona 0 a avaliação sanitária estará disponível 2 horas antes da partida da corrida e deverá ser efetuada 

até 1 hora antes do seu início; 
§ A aplicação do questionário epidemiológico de sintomas e a medição de temperatura tem um tempo de 

execução estimada de 3 minutos por individuo; 
§ Os dados recolhidos serão centralizados no médico que estará adstrito ao Posto Médico COVID-19 (P2) 

(médico coordenador); 
§ Todo o processo de recolha e tratamento de dados irá salvaguardar a reserva do direito ao sigilo e 

confidencialidade dos dados pessoais; 
  

Posto Médico COVID-19 (P2) 
§ O posto de avaliação avançado COVID-19 (P2) será montado nas imediações do posto de avaliação sanitária 

COVID-19 (P1); 
§ Esta unidade irá servir como os postos de abordagem diferenciada aos indivíduos que estarão presentes na 

Zona 0 cujos resultados do questionário ou da avaliação de temperatura corporal foram desfavoráveis para 
os padrões de normalidade; 

§ A sua abertura e encerramento estará na dependência dos horários de funcionamento do posto P1; 
§ Será constituídas por uma equipa médica permanente, disponível e apta para a avaliação clínica em 

contexto de COVID-19; 
§ Será disponibilizada uma sala designada de “Isolamento COVID-19” com o propósito de conter toda e 

qualquer pessoa associada à prova, que seja sinalizada pelo médico P2 ou médico coordenador de prova 
como sendo caso suspeito para a COVID-19; 

§ A equipa médica terá todos os dispositivos de diagnostico adequado para avaliação de sinais vitais e 
avaliação cardiopulmonar (eletrocardiógrafo - ECG) com ligação a médico Cardiologista de referência. 

 
Pontos de Referência ADC (Áreas Dedicadas a COVID-19) 
§ A organização do evento, em conjunto com o médico coordenador e a Autoridade de Saúde Publica Local, 

irão definir quais as áreas dedicadas a COVID-19 (ADC) de referência para o evento desportivo; 
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§ As ADC são zonas dedicadas ao atendimento de pessoas suspeitas de serem portadoras da doença COVID-
19, integradas no Sistema Nacional de Saúde (SNS), em Cuidados de Saúde Primários ou nas Unidades 
Hospitalares; 

§ A distribuição das ADC pelo território nacional estão dispostas no documento https://covid19.minsaude.pt/wp-
content/uploads/2020/05/20200506_ADC-COMUNIDADE.pdf. 

 
  

Caso Suspeito COVID-19 em Prova 
§ A definição de caso suspeito de COVID-19 está definida em documento normativo 004/2020 da DGS; 

 
Gestão de Caso Suspeito COVID-19 em Prova 

§ Existirá um procedimento na gestão do caso suspeito entre o médico coordenador da prova, e a Autoridade 
de Saúde Publica Local; 

§ A decisão de aptidão/inaptidão sanitária para entrar na zona 0 será sempre de ordem clínica, definida em 
última instância pelo médico coordenador do evento; 

§ A tomada de decisão sobre o isolamento do caso suspeito é dos médicos que estão no P2. O procedimento 
de estabelecimento da definição de contactos e estabelecimento de quarentena, será da responsabilidade 
da Autoridade Local de saúde em conjunto com o médico coordenador; 

  
Procedimento em Caso Suspeito de COVID-19 em Prova 
§ Caso seja levantada a suspeição clínica da COVID-19 num dos indivíduos avaliados no posto médico COVID-

19 (P2), isolado e transferido para a ADC pré-definida; 
§ O transporte deverá ser efetuado por meios disponibilizados pela organização, podendo ser este efetuado 

por ambulância de socorro ABSC da prova caso haja critério clínico para o efeito;  
§ Estará preconizado em protocolo de atuação que caso sejam identificados sinais/sintomas que indiciem 

alterações hemodinâmicas ou risco de vida do individuo testado, de acionamento da linha do Centro de 
Orientação de Doentes Urgentes (CODU), do INEM; 

§ Todo e qualquer individuo transferido para ADC, será acompanhado com informação clínica sumária da 
circunstância que motivou o envio; 

§ A decisão de transferência de um e qualquer elemento suspeito COVID-19 para a ADC será reservada aos 
médicos presentes no ponto P2 com a aprovação do médico coordenador. 
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Avaliação Médico-Sanitária Pré-Competição 
§ A organização do evento prevê um sistema de monitorização e vigilância sanitária a todos os elementos 

credenciados da prova (Zona 0);  
§ Os indivíduos alvo de teste sanitário terão de preencher um consentimento informado único sobre a 

participação do estudo de teste de aptidão. Este formulário será previamente enviado para o médico 
coordenador pelo responsável de cada equipa, até 48 horas do início da competição; 

§ O sistema de avaliação sanitária COVID-19 será baseado em três patamares de diferenciação: 1) Posto de 
avaliação sanitária COVID-19 (P1); 1) Posto Médico COVID-19 (P2); 3) Áreas dedicadas à COVID-19 (ADC); 

§ Aos indivíduos avaliados, cujo resultado tenha sido APTO, irá ser colocada uma pulseira de identificação de 
aptidão, sendo autorizada a sua entrada na Zona 0; 

§ Os indivíduos que procedam à avaliação sanitária no início do dia de prova deverão manter-se dentro da 
Zona 0 até ao final do evento de forma a manter-se em “bolha sanitária” o máximo de tempo possível. 
Durante o tempo de permanência da Zona 0, qualquer indivíduo que apresente sintomas de novo 
compatíveis com a COVID-19, está obrigado a reportar tal facto ao médico coordenador. 

  
 

Procedimento de Avaliação Sanitária P1 (Zona 0) 
§ Os elementos credenciados para a Zona 0, deverão se apresentar diariamente para avaliação sanitária no 

Posto de Avaliação Sanitária COVID-19 (P1) de Zona 0, para serem sujeitos a inquérito epidemiológico e de 
sintomas além de verificação de temperatura corporal; 

§ A medição de temperatura irá ser efetuada através de termómetro extracorporal, em sistema TouchLess, 
sendo o cutoff para observação diferenciada em Posto Médico COVID-19 de > 38ºC; 

§ Aos casos validados como APTOS serão colocados um identificador de verificação sanitária e dada a 
permissão de entrada para a Zona 0; 

§ Os casos suspeitos serão dados como NÃO APTOS e imediatamente transferidos para a Área Médica COVID-
19 (P2). 

  
Avaliação Médico-Sanitária Durante a Competição 
§ Uma das viaturas de socorro ABSC em prova estará equipada com material necessário para a abordagem 

de um individuo com suspeita/confirmação de SARS-COV-2. 
  

Procedimento de Caso Suspeito COVID-19 durante a Competição 
§ No decorrer da prova, se for levantada suspeição sobre algum atleta com sintomas/sinais de COVID-19, 

este deverá interromper de imediato a competição, sendo colocado em ambulância presente na prova para 
o efeito; 
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