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INTRODUÇÃO
A doença COVID-19, foi identificada pela primeira vez
em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da
China, em 1 de dezembro de 2019, com o primeiro caso sendo
reportado em 31 de dezembro de 2019. Em 30 de janeiro de
2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a
COVID-19 uma Emergência de Saúde Pública de Âmbito
Internacional. Posteriormente devido aos níveis alarmantes de
disseminação e severidade da infecção, a OMS avaliou que a
COVID-19 pode ser caracterizado como uma Pandemia.
Desde então, diversas medidas foram realizadas pelos
governos buscando conter a disseminação do vírus e reduzir o
número de casos. Dentre essas medidas, podemos considerar
que a quarentena e o isolamento social foram as que mais
influenciaram a prática do surfe em todo o mundo.
Algumas cidades e países passaram a apresentar uma
redução no número de casos, iniciando seus processos de
relaxamento do isolamento social, o que possibilitou o retorno
ao surfe para a maioria dos surfistas.
Entretanto, após um longo período de quarentena e
isolamento social, alguns indivíduos tiveram uma redução nos
níveis de atividade física e/ou pioraram a qualidade da
alimentação, além de um número considerável de surfistas
terem sido infectados pela COVID-19. Por isso, é necessário
que os surfistas e os profissionais de saúde por eles
responsáveis garantam um retorno ao surfe com a maior
segurança possível, buscando minimizar os riscos de
situações indesejáveis relacionadas à prática do esporte.
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1.

IMPACTO DA
COVID-19 NA
PRÁTICA DE
ATIVIDADE FÍSICA E
DO SURFE
Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada
pela OMS como uma pandemia. De acordo com dados da
própria OMS, foram confirmados no mundo 7.410.510 casos
de COVID-19 (136.572 novos em relação ao dia anterior)
e 418.294 mortes (4.925 novas em relação ao dia anterior) até
12 de junho de 2020. Enquanto a comunidade científica faz o
possível para entender melhor os sintomas, a progressão e
gravidade da infecção e busca elaborar um tratamento e uma
vacina eficaz, diversas medidas foram impostas pelos
governos buscando reduzir a propagação e o impacto da
COVID-19 na sua população e sistemas de saúde. De todas as
medidas propostas e imposta, nenhuma influenciou mais a
prática de atividade física e do surfe do que a quarentena e o
isolamento social.
Essa medida teve um impacto direto na saúde geral da
população, tanto pela restrição à prática de atividade física e
esportes, quanto pela influência no seu padrão de
alimentação. As restrições ao exercício têm sido consequência
do fechamento de praias, academias e centros esportivos; da
5

proibição do surfe; da falta de espaço e infraestrutura nas
casas para exercício físico e pela falta de conhecimento
técnico da população sobre rotinas adequadas de
treinamento. Os seus efeitos na alimentação incluem acesso
limitado às lojas, uma eventual piora na qualidade dos
produtos alimentícios consumidos devido aos impactos já
visíveis na renda familiar, um possível excesso de alimentação,
entre outros. Antes dessa pandemia, a inatividade física já era
descrita como um problema global de saúde pública, com
mais de um quarto de todos os adultos não realizando os
níveis de atividade física necessários para uma boa saúde.
A redução na prática de atividade física em adultos
saudáveis por um período superior a três dias pode levar à um
prejuízo no controle glicêmico, aumento de massa gorda,
redução de massa magra e redução da capacidade aeróbica.
Já em adultos com sobrepeso/obesidade, além das alterações
citas, essa redução de atividade física ainda pode influenciar
negativamente no controle do perfil lipídico. Em relação à
composição corporal, tende a ocorrer o aumento de massa
gorda e redução da massa magra.
Em idosos, a redução nos níveis de atividade física está
diretamente relacionada à redução de massa muscular. Nessa
população, a massa muscular tem um papel extremamente
importante na qualidade de vida e sobrevida. Por isso e pelo
papel da atividade física na saúde mental do idoso, a
diminuição na atividade física pode ter consequências piores
nos idosos, acelerando o processo de envelhecimento e o
aparecimento de doenças relacionadas a idade, além de
influenciar na sua qualidade de vida.
A alteração no padrão alimentar ocorreu em uma
parcela considerável da população. Em alguns casos, houve
um aumento na ingesta calórica com uma piora na qualidade
dos alimentos ingeridos. Para os indivíduos que realizaram
esse aumento de ingesta calórica e/ou redução da prática de
atividade física, podemos considerar que houve um
desequilíbrio no balanço energético (ingesta calórica maior
que o gasto), o que pode ter como efeito imediato o aumento
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de peso as custas de gordura e redução de massa muscular e
de performance, e como efeito tardio a alteração ou aumento
do risco de condições cardiovasculares, conforme ilustrado na
Figura 1.

Figura 1 – Possíveis efeitos da quarentena e isolamento social na saúde dos
surfistas de diversas idades e níveis.

Todas as considerações feitas até o momento são mais
direcionadas a população em geral. Para os surfistas
profissionais (atletas que praticam o surfe como modalidade
competitiva), alterações nos níveis de atividade física – seja no
treino físico ou no surfe – podem levar a prejuízos
consideráveis no processo de retorno a competições,
incluindo redução de performance, força, flexibilidade e
aumento no risco de lesões.
Embora o impacto real do isolamento social e da
quarentena nos níveis de atividade física ainda não seja
possível de mensurar, podemos considerar como exemplo os
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dados fornecidos pela Fitbit Inc. (empresa norte-americana de
acessórios que rastreiam o nível de atividade física de um
indivíduo). Ela que compartilhou recentemente dados de
atividade física de 30 milhões de usuários que demonstram
uma redução substancial (variando de 7% a 38%) em
contagem média de passos em quase todos os países durante
a semana que termina em 22 de março de 2020, em
comparação com o mesmo período do ano anterior (Gráfico 1).
Para esse gráfico, é interessante destacar que cada desses
países estava em um estágio diferente da Pandemia de
COVID-19.

Gráfico 1- Gráficos exibidos pela Fitbit Inc. ilustrando a redução de passos
dados em diversos países durante o período da COVID-19 em comparação
como mesmo período no ano anterior.
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2.

CONSIDERAÇÕES
CARDIOVASCULARES
O sistema cardiovascular é um dos principais sistemas
que pode ser comprometido pelo vírus SARS-Cov-2, tendo
como destaque o comprometimento cardíaco. Dentre as
possíveis causas para esse comprometimento, podemos citar
a ação do vírus SARS-Cov-2 nos receptores ACE2, presentes
tanto nas vias aéreas superiores quanto no miocárdio, que
pode levar a lesões no miocárdio e/ou no pericárdio. O vírus
SARS-Cov-2 pode levar a diversas alterações cardíacas
(Figura 2). Pelo fato da COVID-19 gerar um estado inflamatório
e pró-trombótico, casos de síndrome coronariana aguda
também tem sido associados a infecção por SARS-Cov-2.
Os indivíduos com quadro mais grave da COVID-19
necessitam de internação hospitalar, principalmente em leitos
de terapia intensiva (CTI). Considerando dados de estudo
chinês, lesões cardíacas agudas podem ocorrer em até 30%
dos indivíduos hospitalizados infectados pelo vírus SARSCov-2, valor muito maior ao 1% do comprometimento cardíaco
em indivíduos com outras infecções virais.
Para os surfistas praticantes, deve-se ter ainda mais
atenção para eventuais comprometimentos cardíacos. Os
surfistas praticantes tendem a ser de todas as idades e, por
isso, inclui um número considerável de indivíduos acima de 35
anos e/ou com alguma comorbidade e/ou fator de risco para
doenças cardiovasculares. Além disso, o grupo de surfistas
praticantes normalmente é o grupo que não possui
acompanhamento médico específico para a atividade física,
9

muitas vezes nunca tendo realizado uma avaliação préparticipação médica compatível com a sua faixa etária ou
condição clínica.

Figura 2– Principais complicações cardiológicas COVDI-19

Indivíduos que tenham feito uso ou estejam utilizando a
medicação Cloroquina ou Hidroxicloroquina como proposta de
tratamento/prevenção pra COVID-19 devem relatar isso aos
seus médicos assistentes e devem passar por uma avaliação
cardiológica antes do retorno ao surfe.
Ao considerar a prática de atividade física em geral,
devemos destacar a miocardite dentre as complicações
cardiovasculares do COVID-19. A miocardite é uma das
principais causas de morte súbita em indivíduos com menos
de 35-40 anos de idade. A miocardite pode apresentar
sintomas bem amplos e heterogêneos (Figura3), podendo
incluir sintomas inespecíficos como: fadiga, mal estar, redução
de performance, dor muscular, aumento de frequência
cardíaca de repouso, náusea e vômitos, entre outros; ou
sintomas mais específicos como: dor torácica, palpitação,
dispnéia (falta de ar) e intolerância ao exercício. O exercício
físico pode ser um fator desencadeante de miocardite e, na
fase aguda da miocardite causada por COVID-19, o exercício
pode aumentar a replicação viral, aumentar inflamação e
necrose celular e, por isso, pode gerar um substrato
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miocárdico arritmogênico. A miocardite pode deixar cicatrizes
teciduais quem podem levar a cardiomiopatia dilatada ou
gerar arritmias, quando não é causa de morte súbita.
Até o momento da publicação desse documento, não
há dados suficientes para descrever uma apresentação clínica
típica de miocardite associada a COVID-19 leve ou dados que
possam prever o resultado do comprometimento cardiológico
no longo prazo.

Figura 3 – Principais sintomas de miocardite. FC = Frequência Cardíaca

Para os surfistas profissionais, muitos desses sintomas
inespecíficos podem ser confundidos ou mal interpretados
com condições relacionadas diretamente ao treinamento (p.e.
exaustão relacionada ao treino/overtraining, depressão ou
alterações psicossomáticas).
Além disso, os surfistas profissionais tendem a ser um
grupo de indivíduos com características que não se
enquadram no grupo de risco para COVID-19 (jovens e sem
comorbidade). Por esse motivo, é esperado que se assuma
que, caso um surfista profissional seja contaminado, ele não
apresente nenhum sintoma (assintomático) ou apresente
sintomas leves, induzindo a não realização de testes para
confirmar a infecção. Entretanto, mesmo que isso de fato
ocorra, não é possível excluir o risco de comprometimento
miocárdico em nenhum grupo de indivíduos contaminados
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pelo vírus SARS-Cov-2, incluindo os assintomáticos. Por isso,
lembramos que o atraso e/ou a não realização de testes que
confirmem a infecção por COVID-19 pode fazer com que o
diagnóstico ou as medidas terapêuticas tenham um atraso ou
não seja realizadas, podendo causar danos incalculáveis à
saúde do atleta.
Assim, é prudente recomendar que indivíduos que
tiveram contato com o vírus SARS-Cov-2 devem passar por
uma avaliação médica para estratificação de risco antes do
retorno à prática do surfe. Reforçando que essa
recomendação é tanto para os indivíduos que foram
hospitalizados, quanto para os que tiveram sintomas leves a
moderados. Ainda há um debate na comunidade científica
sobre qual seria a abordagem ideal para indivíduos sem
sintomas típicos de COVID19 ou sem contato claro com o
vírus que desejam retornar à prática de atividade física. A
sugestão básica de manejo inicial para o retorno ao surfe pósquarentena por COVID-19 é ilustrada no Fluxograma1.

Fluxograma 1 – Manejo inicial para retorno ao surfe pós-quarentena por
COVID-19.
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Gostaríamos de destacar que os indivíduos com
comorbidades (Figura 4) são considerados grupo de risco
para a COVID-19 e, por isso, possuem um maior risco de
desfechos desfavoráveis pela infecção da COVID-19. Esse
grupo deve ter uma avaliação médica cardiovascular
cuidadosa e detalhada, incluindo eventuais ajustes de
medicação já em uso regular ou exames complementares
específicos para a condição de base do paciente. Para esse
grupo de surfistas, pode ser necessário realizar algum grau de
reabilitação cardíaca antes do retorno ao esporte em níveis
plenos.

Figura 4 – Comorbidades consideradas fatores de risco para
complicações de COVID-19.
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3.

CONSIDERAÇÕES
MÚSCULOESQUELÉTICAS
Sintomas músculo-esqueléticos (afeta os ossos,
músculos e/ou articulações) como fadiga, mialgia (dor no
corpo) e artralgia (dor nas articulações) são descritos como
sintomas comuns de COVID-19, e normalmente estão
presentes na fase inicial da doença, porém existem relatos de
permanência dos sintomas até fase final.
A prevalência de fadiga varia de 25,6% a 50% dos
casos, já a artralgia e mialgia variam de 15,5% e alguns
estudos relatam incidências superiores a 50%. A grande
variação da incidência deve-se ao amplo espectro de
manifestação do vírus. Além disso, observa-se também um
padrão de comprometimento músculo-esquelético diferente
entre diferentes grupos populacionais. Estudos chineses
mostram índices menores dos realizados na Europa, mas
ainda não há uma justificativa para essa diferença.
Caso ocorra uma piora considerável na qualidade de
vida de um indivíduo por causa desses sintomas, é
recomendado que ele busque atendimento médico. Isso é
necessário já que, nesses casos, as características clínicas
desses sintomas devem ser analisadas considerando as novas
evidências na COVID-19. Os sintomas músculo-esqueléticos
devem ser analisados juntamente dos achados laboratoriais,
como parâmetros inflamatórios e relacionados à infecção
(interleucina-6, procalcitonina, proteína C-reativa).
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O envolvimento do sistema músculo-esquelético ainda
não foi profundamente investigado durante essa pandemia.
Até o momento, não existe nenhum estudo ou artigo científico
publicado sobre a presença de COVID-19 nos músculos,
articulações ou ossos. Esses sintomas são atribuídos apenas
anedoticamente como efeitos indiretos, decorrentes
principalmente da resposta inflamatória e/ou imune à infecção.
Apesar disso, há linhas de estudo que defendem que outros
mecanismos podem estar associados, como danos diretos
pelo vírus no endotélio ou nos nervos periféricos. Acreditamos
que esclarecimento do mecanismo real envolvido com esses
sintomas podem ajudar a planejar protocolos de reabilitação
específicos em pacientes com COVID-19.
Independente do nível de habilidade do surfista, é
importante entender que a quarentena e o isolamento social
podem representar um período de diminuição significativa do
volume e intensidade dos treinamentos, com mudanças
drásticas de rotina esportiva e de vida. Por isso, também devese levar em consideração o impacto ortopédico no retorno dos
surfistas às suas atividades normais. O excesso de
treinamento – definido como atividade/exercícios repetitivos
prolongados ou excessivos – como uma opção para
"recuperar o atraso" não permite que o corpo se ajuste e se
recupere, o que pode levar à diminuição do desempenho e/ou
aumento do risco de lesões.

4.

ORIENTAÇÕES PARA
SURF TRIPS
15

A procura pela onda perfeita nos mais diversos
continentes e exóticos locais do globo faz parte da cultura do
surfe. Realizar viagens para surfar vai além do lazer para os
surfistas profissionais que competem nas diversas etapas dos
seus respectivos circuitos mundiais. Por esse motivo, o SID
busca fazer algumas recomendações para garantir a
segurança em viagens realizadas nesse momento da
Pandemia de COVID-19.

‣

Recomendações individuais
A Pandemia ainda está em curso. Por isso, as medidas de
controle podem variar entre cada cidade, estado ou país, de
acordo com o estágio da Pandemia no local de destino.
Informe-se sobre as leis e regulações do seu local de
destino, uma delas pode ser a quarentena obrigatória para
viajantes.

máscara sempre que estiver em ambientes com outras
‣ Use
pessoas, como transportes públicos, na rua, no hotel, etc.
os sintomas respiratórios clínicos da COVID-19 são
‣ Como
semelhantes aos da gripe, é essencial não subestimar

nenhum sintoma. Além disso, certifique-se de estar
atualizado com sua vacina contra a gripe e febre amarela
para descartar este diagnóstico diferencial.

o consumo de produtos de origem animal crus ou mal
‣ Evite
cozidos. Carne crua, leite ou órgãos animais devem ser

tratados com cuidado para evitar contaminação cruzada
com alimentos crus, conforme boas práticas de segurança
alimentar.

grandes concentrações de pessoas em espaços
‣ Evite
públicos (transporte público, cinemas, shopping centers,
estabelecimentos de ensino, restaurantes, etc).
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essas atividades sejam inevitáveis, evite tocar objetos
‣ Caso
como corrimãos e maçanetas e trazer as mãos para o nariz
ou boca.

contato próximo com quem tem febre e tosse.
‣ Evite
Mantenha o distanciamento social de, pelo menos, 1.5m.
tossir e espirrar cubra boca e nariz com cotovelo ou
‣ Ao
tecido flexionados – descarte os tecidos imediatamente e
lave as mãos.

as mãos com frequência com água e sabão por pelo
‣ Lave
menos 20 segundos. Use um desinfetante para as mãos a
base de álcool se não houver água e sabão.

estiver apresentando algum dos sintomas relacionados a
‣ SeCOVID-19
ou tenha entrado em contato próximo com um
caso suspeito ou positivo de COVID-19 nos últimos 14 dias,
mantenha o isolamento social e não viaje. Procure
atendimento médico para as devidas orientações.

tenha apresentado algum sintoma relacionado a
‣ Caso
COVID-19 há menos de 14 dias, procure avaliação médica

para orientação sobre a sua condição de saúde para a
viagem.
Recomendações para Dentro do avião
público em geral deve se atentar às boas práticas de
‣Ohigiene
padrão. Tais práticas incluem utilizar máscara,

cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, lavar as
mãos com cuidado e regularidade com água e sabão
ou com álcool em gel 70%. As normas da International
Civil Aviation Organization (ICAO) determinam que a
aeronave deve estar equipada com um kit de
precaução universal para o uso de tripulantes de cabine
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no gerenciamento de incidentes de problemas de
saúde associados a um caso de suspeita de doença
transmissível e que a tripulação seja adequadamente
treinada para o uso desses kits. Assim, a tripulação de
cabine possui as ferramentas e o treinamento
necessários para garantir a prevenção de infecções
durante a viagem.
tripulação é altamente treinada e tem conhecimento
‣Asobre
como lidar com todos os casos de suspeitas de

doenças infecciosas a bordo de um voo, incluindo
casos suspeitos de COVID-19. Se um viajante for
suspeito de ter uma doença infecciosa, a tripulação
normalmente garantirá que todos os passageiros
necessários preencham um 'Formulário de localização
de passageiros'. Os passageiros fornecem seus
detalhes de contato, o que permite o acompanhamento
subsequente, se necessário. Os padrões determinam
que kits contendo todo o equipamento necessário para
proteger todos os viajantes estejam disponíveis em
todos os aviões.

a ICAO, a probabilidade atual de contrair o
‣Segundo
vírus durante os vôos é extremamente baixa, dado que:
de aeronaves possuem sistemas
-deasfiltrocabines
HEPA (ar particulado de alta eficiência)
altamente eficazes que removem partículas de
vírus transportadas pelo ar;
as aeronaves são desinfetadas entre os voos,
se necessário, de acordo com as normas da
ICAO;
e foram implementados procedimentos para
mitigar a propagação de doenças durante as
viagens aéreas.

-
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5.

RECOMENDAÇÕES
PARA SESSÃO DE
SURFE
1. Respeite as leis locais
A pandemia de COVID-19 é uma realidade em muitos
países, mas a sua fase epidemiológica difere muito entre cada
cidade, estado e país. Por esse motivo encontramos locais
aonde o surfe está liberado, enquanto em outros está
temporariamente proibido. Fique atento às leis, proibições e
autorizações vigentes na sua cidade.

2. Presença de sintomas
A infecção pelo vírus SARS-Cov-2 pode levar à diversos
sintomas clínicos em diferentes intensidades. Considerando
que tanto indivíduos com sintomas, quanto os assintomáticos
podem transmitir o vírus, caso você apresente algum sintoma
que possa estar relacionado a COVID-19 ou tenha entrado em
contato com algum caso confirmado: fique em casa!
Se você apresentou em algum momento sintomas que
possam estar relacionados a COVID-19 ou se tem algum teste
(RT-PCR ou sorologia) que confirme que você já foi infectado,
busque orientação médica para a liberação ao retorno ao
surfe!
19

3. Fique Local
Evite ir surfar em outras praias que não a mais próxima da
sua casa ou a que você frequenta regularmente.

4. Nova Etiqueta Social
Por causa da COVID-19, vivemos uma época de novas
etiquetas sociais. Ao respeitá-la você vai estar protegendo
você, seus colegas, familiares e toda a sua comunidade.
a) Quando estiver fora d’água:
Lave sempre as mãos com água e
sabão ou álcool 70% em gel;
Use máscara e/ou protetores faciais
individuais.

-

b) Dentro e fora d’água:
Comprimente seus colegas com o
“Aloha” ou com os cotovelos, evite
apertar as mãos;
Mantenha o distanciamento social
(pelo menos 1.5 m de distância);
Proteja o rosto caso vá tossir ou espirrar.

-

5. Chegue – surfe – Saia

vestido e pronto para surfar;
- Chegue
- Dependendo da distância da praia, realize o aquecimento
antes de chegar na praia;
- Evite tomar banho/duchas em locais públicos
após a sessão;
- Durante a sessão, mantenha o
distanciamento social (pelo menos 1.5 m de
distância);

20

6. Duração da sessão

Atividade física intensa, com longa duração e/ou sem
período ideal de recuperação pode debilitar o sistema
imunológico e facilitar a infecção por COVID-19.
Realize uma sessão de aquecimento antes de entrar na
água;
Faça sessões mais curtas (evite ficar mais de 1-2h direto na
água);
Hidrate-se bem antes e depois da sessão;
Tenha uma boa alimentação e descanso entre as sessão.

-

7. Transporte

use transporte público, respeite as Novas Etiquetas e
-laveCaso
as mãos assim que possível com água e sabão ou álcool
70% em gel;
Evite dar ou pegar caronas para ir surfar;
Tente voltar do sessão da mesma maneira que foi.

-

6.

RECOMENDAÇÕES PARA
ESCOLAS, CENTROS DE
TREINAMENTO E AFINS
RELACIONADOS AO
SURFE
1- Reorganizar o fluxo de professores, funcionários e alunos

de forma a ter distanciamento social, evitando proximidade em
momentos como pedido de informação, inscrição, troca de
roupa, em aula ou treino.
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2- Restringir o número de alunos por aula buscando baixa
proximidade e aglomeração fora e dentro d’agua.

3- Aumentar o intervalo entre as turmas afim de evitar
encontro de alunos.

4- Desestimular a permanência na praia após a aula
5- Professores, funcionários e alunos devem usar máscara
quando em dependências ou na praia, exceto quando
entrarem no mar.
6- Objetos de uso comum, como pranchas, cordinhas, roupa

de borracha devem ser lavados com água e sabão, e
pulverizadas com álcool após cada aula.

7- Não permitir o compartilhamento de objetos pessoais
como toalhas, garrafas, copos, talheres.

8- Professores, funcionários e alunos que apresentarem

sintomas de gripe devem ser orientados a não comparecerem
e ficarem em isolamento, avaliando a necessidade de
atendimento médico.

9- As Escolas de Surfe em Piscina devem seguir as
orientações sobre academias e piscinas de sua cidade, além
das descritas acima.
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7.

AVALIAÇÃO MÉDICA SUGESTÃO SID AOS
PROFISSIONAIS DE
SAÚDE
7.1 Considerações Sobre a COVID-19
A avaliação médica para praticantes e atletas
profissionais de surfe deve seguir as recomendações básicas
e com maior evidência científica disponíveis. O objetivo desta
sessão do documento é servir apenas como um guia ou
orientação geral para o médico ou profissional de saúde que
realizará a avaliação do surfista em questão em nível
ambulatorial.
De acordo com a recomendação da OMS, é sugerido
que o maior número possível de pacientes realize um teste
laboratorial para investigar infecção atual ou passada pelo
vírus SARS-Cov-2. Lembramos que todo paciente deve
buscar orientação médica para a realização de exames
complementares. A escolha do teste a ser solicitado (RT-PCR,
sorológicos ou “teste rápido”) deve se basear na presença ou
não de sintomas, na cronologia do início dos sintomas ou
exposição considerável aa COVID-19, conforme ilustrado na
Figura 5.
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Figura 5 – Cronologia dos sintomas x teste ideal x transmissão do vírus da
COVID-19.

A COVID-19 pode ter uma apresentação clínica ampla e
inespecífica, apesar de representar tipicamente como uma
infecção viral de vias aéreas superiores. Por isso, é importante
saber quais sintomas foram relacionados a covid-19 e
reconhecer quais são mais típicos e quais indicam gravidade
(Figura 6). A extensão do acometimento sistêmicos da
COVID-19 ainda não está bem estabelecida, apesar de haver
evidências de comprometimentos de diversos sistemas. A
Tabela 1 ilustra alguns exemplos dos diversos sistemas que
demonstram comprometimento agudo/tardio após infecção da
COVID-19 e seus potenciais impactos em indivíduos que
desejam retornar à pratica de esportes/surfe. Desse modo, a
avaliação laboratorial de um paciente de COVID-19 deve ter
como base esse possível acometimento sistêmico (Figura 7).
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Figura 6 – Principais sintomas relacionados com a COVID-19, com
destaque para os sintomas típicos e sintomas que indicam gravidade.

Tabela 1 – Sistemas que podem ser acometidos pela COVID-19 de forma
aguda e/ou tardia e suas consequências para o retorno ao surfe. TVP =
Trombose Venosa Profunda / CIVD = Coagulação Intravascular
Disseminada.
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Figura 7 – Proposta de exames laboratoriais para acompanhamento clínico
de pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-19

Conforme reforçado pelo Fluxograma 2, pacientes com
sintomas respiratórios não devem frequentar a praia ou surfar,
e devem manter o isolamento social não apenas pelo risco de
piora dos sintomas como de transmissão do vírus para a
comunidade. Esses pacientes sintomáticos devem procurar
atendimento médico para que seja avaliada a necessidade e
disponibilidade de se realizar um exame para COVID-19 de
acordo com a cronologia dos sintomas e recursos disponíveis
(conforme ilustrado na Figura 5). Além disso, o Fluxograma 2
inclui a sugestão sobre qual teste ideal a ser solicitado de
acordo com a cronologia dos sintomas, e a interpretação
prática do seu resultado é complementada pela Tabela 2.
É de extrema importância estabelecer a cronologia do
início dos sintomas, faixa etária e a presença de alguma
comorbidade do paciente. O maior risco de evolução
desfavorável e piora dos sintomas ocorre entre o 7º e 10º dia
do início dos sintomas, sendo necessário acompanhamento
com maior atenção pelo médico responsável nesse período. O
Gráfico 3 ilustra diferentes exemplos de como a intensidade
dos sintomas pode variar de acordo com a cronologia do início
dos sintomas, tanto para os casos que evoluem com
complicação do quadro/internação, quanto para os casos sem
complicação.
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Fluxograma 2 – Recomendação de testes e avaliação médica para retorno
ao surfe pós-quarentena por COVID-19.

Tabela 2 – Interpretação dos testes para o vírus da COVID-19 e a
recomendação de conduta para cada resultado.
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Para os surfistas que permanecem assintomáticos, o
surfe é permitido sem testes adicionais. No entanto, surfistas
assintomáticos com resultado positivo para a COVID-19
(infecção ativa) devem ser recomendados a não realizar
exercícios físicos de um modo geral por pelo menos 2
semanas a partir da data do resultado do teste positivo e
seguir as recomendações de isolamento social pelo mesmo
período. Se os surfistas permanecerem assintomáticos, a
retomada lenta da atividade física deve ser sob orientação
médica. Para indivíduos assintomáticos com sorologia para
COVID-19, recomendamos uma avaliação semelhante à do
atleta assintomático com resultados positivos no teste
COVID-19. Uma estratificação do risco cardiovascular deve
ser considerada se houver preocupação com o envolvimento
cardíaco.

Gráfico 3 – Ilustração da gravidade dos sintomas relacionado com o tempo
do início dos sintomas. As linhas azuis ilustram diferentes exemplos de
intensidade dos sintomas em quadro sem complicações, enquanto as
linhas laranjas ilustram exemplos de casos com evolução para gravidade
dos sintomas.
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7.2 Considerações Cardiológica
Ainda não está estabelecido se o aumento do risco de
lesão miocárdica em pacientes hospitalizados com COVID-19
pode ser similar em pacientes não hospitalizados ou
assintomáticos. Entretanto, ressaltamos a necessidade de
considerar cuidadosamente a possibilidade de lesão cardíaca
em pacientes com COVID-19 positivo.
Por isso, sugerimos que pacientes assintomáticos com
COVID-19 positivo devem ficar de repouso/ não praticar
atividade física por 2 semanas a partir do teste positivo e
receberem acompanhamento regular para eventual
aparecimento/piora dos sintomas. O retorno a atividade física
deve ser gradual e sob orientação de equipe médica.
Para surfistas COVID-19 positivo com sintomas leves
ou moderados, sugerimos que o repouso/não prática de
atividade física ocorra durante o período sintomático e se
estenda por mais duas semanas após a resolução dos
sintomas (com exceção da anosmia e/ou ageusia). Após esse
período, recomendamos uma avaliação cardiovascular clínica
cuidadosa em combinação com biomarcadores cardíacos e de
função renal e hepática, eletrocardiograma de repouso,
podendo acrescer de exames de imagem, espirometria e teste
de esforço/teste cardiopulmonar de esforço.
Pacientes com COVID-19 que apresentam sintomas
moderados a graves, tendo sido hospitalizados ou não,
representam uma coorte de maior risco. Para aqueles que
fo r a m h o s p i t a l i z a d o s c o m C OV I D -1 9, m a s c u j o s
biomarcadores cardíacos e estudos de imagem eram normais,
recomendamos um repouso mínimo de 2 semanas após a
resolução dos sintomas antes de serem submetidos a uma
avaliação cardiovascular similar à já descrita nesse
documento, principalmente se não tiver sido realizada durante
a internação.
Pacientes com confirmação ou alta suspeição clínica,
laboratorial, eletrocardiográfica e/ou de imagem de miocardite
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devem seguir as recomendações de retorno à atividade física
de pacientes com miocardite da American College of
Cardiology publicados em 2015. Lembramos que o critério
para retorno à atividade física de miocardite é baseado na
normalização da função ventricular, ausência de marcador de
inflamação e ausência de arritmias em teste de esforço/TCPE
e no Holter. A estratificação de risco pode ocorrer após 3 a 6
meses de restrições ao exercício e deve ser baseada em
testes extensivos, incluindo ecocardiograma, teste de esforço
e monitorização de ritmo. Após esse período, pacientes com
miocardite confirmada devem realizar avaliações cardiológicas
regulares pelo menos nos dois primeiros anos. Atualmente os
dados ainda são insuficientes para prever as consequências
no longo prazo da miocardite relacionada a COVID-19.
Todas as recomendações descritas acima estão
organizadas e descritas no Fluxograma 3.

Fluxograma 3 – Recomendações de investigação e orientação de retorno
ao surfe/atividade física de acordo com a clínica e resultados de exames
complementares de pacientes de casos suspeitos ou confirmados de
COVID-19. * Assintomáticos que realizaram teste para screening.
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Lembramos que o uso de hidroxicloroquina ou
cloroquina como proposta terapêutica e/ou profilática de
COVID-19 pode levar à alterações de ECG, como o
prolongamento do intervalo QT. Por isso, tais alterações
devem ser sempre investigadas com a solicitação de ECG de
re pou s o s e mpre qu e o pacie n te (s in tomático ou
assintomático) referir ter feito uso dessa medicação.
Pacientes com COVID-19 também podem apresentar
quadros de síndrome coronariana aguda. Uma das possíveis
explicações é um estado pró-trombótico gerado pela
COVID-19. Desse modo, dependendo da gravidade clínica e/
ou laboratorial (D-dímero) do paciente, não é incomum que
pacientes com COVID-19 estejam em uso de algum tipo de
anti-coagulante. Por esse motivo, recomendamos que o
m é d i c o re s p o n s á v e l t e n h a c u i d a d o e s p e c i a l n o
acompanhamento dos pacientes que estejam praticando
atividade física durante o uso desses medicamentos. Outra
complicação relacionada a COVID-19 que deve ser avaliada é
a função renal.
Conforme já abordado previamente nesse documento,
lembramos que muitos dos sintomas inespecíficos de
miocardite, algumas alterações de ECG e níveis de troponina ,
CPK/CK-MB podem ser confundidos ou mal interpretados com
condições relacionadas diretamente ao treinamento. Por esse
motivo, sugerimos o uso dos Critérios Internacionais de
Interpretação de ECG em Atletas de 2016 para interpretação
de achados eletrocardiográficos em atletas.

7.3 Considerações Ortopédicas
No âmbito ortopédico e de performance, é
recomendado que o retorno às atividades físicas (surfe em si
ou treinamento físico) seja realizado de maneira gradual.
Medidas como: redução do período de uma sessão; garantir a
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hidratação, alimentação e repouso adequados entre as
sessões podem ser utilizadas na fase inicial do retorno ao
surfe. Para surfistas profissionais, a rotina de treinamento deve
respeitar a periodização estabelecida pela sua equipe de
preparo físico. Exercícios específicos de fortalecimento devem
ser avaliados de acordo com o passado de lesões ortopédicas
do surfista. Recomendamos uma sessão de aquecimento
antes de entrar na água para todos os surfistas, visando um
menor risco de lesões durante a sessão.
Pacientes que necessitaram de internação hospitalar
devido a COVID-19 devem passar por uma avaliação funcional
músculo-esquelética para avaliar alguma eventual debilidade
muscular que necessite de reabilitação específica. Pacientes
com internação em CTI deverão ser avaliados, inclusive, para
orientar reabilitação pulmonar.
Considerando esse tópico, sugerimos a divisão dos
atletas em três grandes grupos:
A. Surfista com sintomas de COVID
B. Surfista recuperado de COVID
C. Surfista não infectado pela COVID
A estratégia para os 3 grupos deve ser sempre
multidisciplinar e a comunicação entre as equipes de saúde e
técnica (treinador e preparador físico) deve ser intensificada.
Os surfistas do grupo A, do ponto de vista ortopédico, devem
manter-se em repouso das atividades físicas, com pleno foco
em recuperação e remissão dos sintomas o mais breve
possível, afim de minimizar ao máximo o efeito deletério da
doença. O grupo B, deve realizar uma avaliação ortopédica
individualizada, afim de detectar possíveis sequelas
musculares e cápsulo-ligamentares – como rigidez e
desequilíbrio da amplitude de movimento articular. O grupo C,
além de todas as medidas comportamentais para evitar a
infecção pelo vírus, devem manter um plano de manutenção
do condicionamento cardiopulmonar e muscular para diminuir
as perdas provocadas pela mudança do padrão dos treinos.
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Para todos os grupos, deve-se considerar que o
período de quarentena e isolamento social pode representar
um período de diminuição significante do volume e
intensidade dos treinamentos, com mudanças drásticas de
rotina esportiva e de vida. Por isso, também deve-se levar em
consideração o impacto ortopédico no retorno dos surfistas às
suas atividades normais.
Existe a crença de alguns surfistas que treinos mais
intensos ou na mesma intensidade do período pré-quarentena
são uma boa estratégia para um retorno mais rápido à
capacidade física prévia. Entretanto, após um período
prolongado de redução nos níveis de atividade física e
treinamento, essa abordagem pode levar à redução no
desempenho e/ou graves lesões ortopédicas. Esse
comportamento pode aparecer em surfistas de todos os
níveis, mas é importante uma maior atenção aos surfistas
profissionais. Atletas profissionais normalmente buscam a
excelência e, sem a devida orientação, geralmente tendem a
exceder seus limites. É o grupo que, normalmente, atinge
níveis de treinamento além das capacidades como uma
estratégia necessária para o sucesso.
Para os surfistas profissionais, o ambiente de
competição também deve ser gradualmente estabelecido. A
adequação progressiva a esse clima competitivo é
fundamental para melhor adaptação do corpo as descargas
adrenérgicas.
Para que as medidas de prevenção de lesões sejam
eficazes, o surfista – principalmente o atleta profissional –
deve estar em conformidade com um plano estratégico
detalhando seus riscos, periodização recomendada,
gerenciamento de carga e treinamento de força.

7.4 Considerações Sobre Saúde Mental
A COVID-19 tem impacto, inclusive, na saúde mental de
todos os indivíduos. O surfe é um esporte ao ar livre e
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relacionado à natureza, por esse motivo a quarentena
domiciliar pode ter um impacto muito importante na saúde
mental dessa população. Assim, é importante que o
profissional de saúde busque identificar as demandas dos
pacientes, oferecendo suporte e orientação adequada ao
quadro apresentado.
Na fase aguda da infecção pela COVID-19, a comunicação
efetiva, o contato social (embora remotamente) podem ser de
grande ajuda. Já na fase de recuperação, é sugerido que seja
realizada uma reavaliação da condição psicológica do
paciente, para tentar identificar aqueles que podem ter
desfechos psicológicos adversos como resultado de suas
experiências com a COVID-19.
Pacientes que apresentam alterações psicológicas sem
intensidade suficiente para preencher critérios diagnósticos de
transtornos psiquiátricos (quadro “subclínico”) tendem a
preencher critérios diagnósticos para outro distúrbio. Nesses
pacientes com quadros “subclínicos”, é importante ter uma
atenção especial para os sintomas depressivos e de
ansiedade (incluindo síndrome do pânico e transtorno de
estresse pós-traumático), que podem estar relacionados com
o comprometimento do funcionamento social, familiar e do
trabalho. Para esses pacientes é recomendado um
monitoramento ativo (revisão contínua).
O encaminhamento para serviços psicológicos, buscando
terapias como a terapia cognitiva comportamental focada em
trauma ou a terapia de processamento cognitivo é apropriada
principalmente para pacientes com sintomas moderados a
graves relacionados com transtorno de estresse agudo.
Uma vez que seja comprovada a ausência de alterações
orgânicas importantes como consequência da infecção pela
COVID-19 que possam contraindicar a prática de atividade
física, é coerente incentivar o retorno à pratica ao surfe
visando a melhora da saúde mental. Nessa situação,
reforçamos que o surfista siga as Recomendações para a
Sessão de Surfe. A atividade física comprovadamente tem
papel importante na estabilidade do humor e promove um
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menor risco de sofrimento psiquiátrico, apesar de não haver
uma relação linear entre a melhora da saúde mental e a prática
de atividade física.

7.5 Fases de Retorno ao Esporte Profissional
Em primeiro lugar, todas as orientações, regras e
regulamentos relativos ao retorno do esporte devem ser
seguidas conforme estabelecido pelos governos e
departamentos de saúde nacionais, estaduais ou locais. Todas
as instalações, treinadores, ligas e diretores de torneios devem
monitorar as recomendações e diretrizes estabelecidas pelos
níveis nacional, estadual e local.
À medida que cada cidade, município e estado
retornam lentamente à participação no surfe, é altamente
recomendável que os atletas adotem uma "abordagem em
fases" com um aumento gradual da atividade física para
diminuir o risco de lesões.
Uma abordagem cuidadosa ao exercício oferece aos
atletas a chance de se acostumarem com a temperatura e a
intensidade/duração das práticas esportivas. Esse aumento
lento do exercício pode diminuir o risco de lesões e doenças
causadas pela variação ambiental tão frequente no surfe.
7.5.1 Planejamento da sua pré-temporada após a pandemia
Conforme já abordado previamente nesse documento,
o período de quarentena e isolamento social pode ter
representado um período de redução nos níveis de atividade
física e de prática do surfe. Nesses casos, existe uma
preocupação com o aumento do risco de lesões pelo fato do
atleta estar “fora de forma” e/ou por buscar um aumento
rápido e abrupto no tempo gasto praticando, treinando ou
competindo. À medida que as restrições começam a reduzir
nas comunidades locais, atletas, treinadores e responsáveis
pelo atleta ficam empolgados com as oportunidades de
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retornar ao exercício e ao esporte. No entanto, é importante
uma abordagem ponderada e orientada para o exercício físico
após o afastamento do esporte, visando minimizar o risco de
lesões agudas e de uso excessivo.
7.5.2 Retorno Gradual
Muitos estão começando aproximadamente no mesmo
ponto: pré-temporada. Esta etapa do treinamento tem como
objetivo deixar o corpo em movimento e pronto para competir.
Ajuste o nível de atividade para cerca de 25-50% do nível
de atividade pré-pandêmica do atleta. Isso deve incluir
frequência, intensidade, volume e repetições de
treinamento;
As primeiras duas semanas devem se concentrar em
intensidade baixa a moderada: corrida leve, exercícios com
peso corporal;
O atleta pode ajustar ou aumentar a carga de trabalho em
cerca de 10 a 20% por semana;
Faça pausas frequentes durante as sessões de exercícios;
Depois de começar - continue treinando! A força e a
recuperação muscular são melhoradas com a consistência
do treinamento.
7.5.3 Aclimatação
Em combinação com um retorno gradual à atividade, é
igualmente importante falar sobre aclimatação.
Os atletas confinados devem se acostumar a temperatura
externa gradualmente por 10 a 14 dias;
Controle do tempo total de prática por dia;
Considere alternar dias de prática dupla com um único dia
de prática ou dia de descanso;
Os atletas devem completar o período de aclimatação
total; se algum atleta sofrer de doença durante esse
período, a reclassificação deve ser considerada.
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