


A COEMA é uma  comissão formada por organizadores de 
eventos de maratonas aquáticas de São Paulo, que tem 

como proposta unificar e fortalecer o setor no sentido de 
discutir as questões de interesse do atleta e implementar 
protocolos necessários para garantir conforto, segurança 

e a preservação da saúde. 

Este documento, assinado pelos organizadores dos sete 
maiores eventos do estado de São Paulo, estabelece os 
protocolos de segurança para a realização dos eventos 

durante o contexto do Covid-19 e é o resultado final 
aprovado por todos os membros deste conselho. 



PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA EVENTOS DE MARATONAS 
AQUÁTICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento tem como objetivo regulamentar regras de segurança 
com relação à saúde durante o contexto do COVID-19
Com base no documento redigido pelo pela Secretaria de Esportes do 
Estado de São Paulo, que leva em conta que “O esporte é uma
ferramenta valiosa para comunicação e conexão de comunidades e
gerações inteiras de pessoas, e desempenham papel relevante no
desenvolvimento e transformação social de muitas pessoas.”
Chegamos a um conjunto de procedimentos que torna segura a real-
ização de eventos de águas abertas para atletas, sta�, voluntários e os 
demais envolvidos.

Abaixo estão as diretrizes que devem seguidas:
 

1.COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

1.1 Pré-Evento

1.1.1 Ficha Médica: 07 (Sete) dias antes da realização do evento, todos 
os participantes receberam uma ficha solicitando informações de saúde, 
que deverá ser devolvida até 04 (Quatro) dias antes do evento para que 
sua participação seja confirmada.
1.1.2 Ficará disponível no site oficial de cada evento as informações de 
retirada dos kits, de cronograma do evento,  congresso técnico, envio de 
resultados on line.
1.1.3 Todos os participantes serão informados que será obrigatório o 
uso de máscara para a retirada de kits, e em todos os demais momentos, 
excluindo o momento da largada até a conclusão da prova
1.1.4 Todo o Sta� será treinado para ficar atento aos procedimentos de 
segurança com relação a higienização e desinfecção.



1.2 No Evento

1.2.1 Entrega de KIT – neste momento junto ao kit será entregue um 
manual sobre uso das máscaras, distanciamento necessário e 
procedimentos de higienização.
1.2.2 Haverá um número suficiente de pessoas do Sta� prontas para 
esclarecer qualquer dúvida que o atleta possa ter, a fim de evitar 
aglomerações.

1.3 Pós Evento

1.3.1 Todos os atletas receberão uma pesquisa por e-mail abordando a 
saúde do competidor e sua opinião sobre a gestão do evento dentro do 
novo formato, com isso os protocolos de eventos esportivos ficarão cada 
vez mais aprimorados, podendo tornar-se um mecanismo de gestão e 
proteção à saúde, dentro de eventos e arenas esportivas no futuro. 

2. HIGIENIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO

2.1 Disponibilizar álcool gel aos atletas, praticantes e, todos os demais
Presentes,  aos locais de competição;

2.2 Todo nosso Sta� estará equipado com EPI que garantirá a atuação 
efetiva e segura de nossa equipe. 

2.3 Em parceria com a secretaria de saúde local, na entrada da arena, 
serão montadas tendas médicas com a finalidade de medição de 
temperatura e possível orientação de qualquer natureza. A medição de 
temperatura será realizada em 100% das pessoas.



3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

3.1 Todos os atletas, praticantes e demais presentes aos locais da 
competição devem USAR MÁSCARA, retirando apenas QUANDO 
ESTIVER EFETIVAMENTE competindo. 
3.2 Trazer de casa sua hidratação, bem como recipiente com álcool gel 
individual, e não socializar, nem utilizar recipientes de outras pessoas.
3.3 Lavar com frequência as mãos até os punhos, com água e sabão, ou
higienizá-las com álcool em gel 70%;
3.4 Utilizar os métodos de desinfecção disponibilizados nos eventos
esportivos, como cabines de desinfecção e uso de outros sanitizantes 
além
do álcool gel e lavagem das mãos;

4. DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO

4.1  Congresso técnico. Será eletrônico, com vídeo produzido de maneira 
bastante didática, com detalhes que facilitarão a compreensão no 
momento da competição, como por exemplo, o respeito à distância 
entre boias, suas cores e o desenho do percurso. / Haverá uma tenda 
pequena para dúvidas, igualmente cuidada para não haver aglomeração. 
/ Haverá possibilidade ou necessidade de um briefing rápido antes de 
cada largada, utilizando o sistema de som.
4.2  Horários das Largadas: O espaço entre os horários das provas e 
respectivas largadas serão definidos de acordo com o número de 
modalidades do evento de modo a não formar nenhum tipo de 
aglomeração de atletas.
4.3  Ondas de Largadas na mesma modalidade: Além de horários 
diferentes para cada modalidade, também haverão saídas diferentes por 
categorias de idade, reduzindo significativamente o número de pessoas 
em cada saída. 
Para respeitar a distância de 1m entre os participantes, o número 
máximo de competidores por largada será proporcional a área 
disponível. Ex: se a área for de 60mts serão no máximo 60 atletas.



4.3  Percursos: os percursos deverão ser montados de modo que 
mesmo com número de atletas reduzidos, não haja acúmulo no 
contorno das boias.
4.4  Chegada e dispersão: Assim que o atleta passar sob o pórtico, ele 
entrará em um corredor de fluxo constante e onde cada competidor 
receberá a medalha, fará a devolução do chip. O final deste corredor será 
na área externa da arena, local devidamente equipado com lixeiras, onde 
o atleta deverá se dirigir aos seus pertences para vestir e buscar a sua 
máscara, para que possa fazer nova entrada no ambiente do evento.
4.5  Resultados e Premiação: Os resultados serão disponibilizados on 
line, com bastante agilidade, e colocados em diversos pontos da Arena
 Premiação no pódio de todas as categorias, terá de ser cancelada 
durante esse momento.
O Técnico de cada equipe poderá fazer a retirada da premiação para 
todos os seus atletas.
 Caso o atleta não esteja com equipe premiação será pode retirada pelo 
contemplado, em local específico, logo após a divulgação dos 
resultados, bastando apresentar um documento de identificação.

 As cerimônias de premiação estão suspensas por hora.
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CONCLUSÃO

Acreditamos que este conjunto de medidas, mais o alinhamento com as 
secretarias e prefeituras onde estes eventos são realizados devem 
garantir a saúde e segurança de toda comunidade.


