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PREZADOS PRESIDENTES 
 
Em virtude dos recentes casos diagnosticados do CODIV-19 (CORONAVÍRUS) ao 
redor do mundo e das ameaças de propagação do mesmo, vimos por meio desta 
repassar informações disponibilizadas pela Federação Internacional de Ginástica – 
FIG, bem como pelo Comitê Olímpico do Brasil – COB, a fim de que as mesmas possam 
ser divulgadas a toda comunidade da Ginástica. 
 
A Federação Internacional de Ginástica – FIG por meio de comunicado oficial sobre o 
Impacto do surto de COVID-19 nos eventos vindouros da FIG informa que: 
 

“A situação de rápida mudança relacionada ao surto de COVID-19 é um desafio para a 
FIG e para todos os órgãos de administração esportiva, especialmente quando se 
trata da qualificação Olímpica para Tóquio 2020”. 
 

Por um lado, restrições de viagem e outras decisões impostas por governos em 
muitos países impedem que atletas de algumas federações nacionais participem de 
eventos como planejavam e, por outro lado, o crescente número de casos em algumas 
áreas específicas força a necessidade de avaliar o nível de risco de organizar eventos 
nesses locais. 
 

A FIG está monitorando continuamente a evolução da situação de perto com as 
federações anfitriãs e manteremos vocês informados sobre qualquer decisão que 
afete os próximos eventos regularmente. 
 

Até o momento, observe: 
 

• Itália 
Devido à situação atual na Itália, a Federação Italiana de Ginástica decidiu cancelar a 
Copa Jesolo na Ginástica Artística Feminina, marcada para os dias 4 e 5 de abril. 
 

• Catar 
No Catar, o comitê organizador da Copa do Mundo de Aparelhos Individuais de 
Ginástica Artística de Doha nos informou que o evento que ocorrerá de 18 a 21 de 
março será realizado às portas fechadas. 
 

Além disso, a partir de hoje, todos os viajantes, independentemente de sua 
nacionalidade que chegam ao Aeroporto Internacional de Doha vindos da China, 
Coréia do Sul, Egito, Irã ou Itália, devem passar por um procedimento de quarentena 
de saúde de 14 dias no Catar, antes de entrar no país. 
 

• Outros eventos 
Todos os outros eventos foram mantidos até novo aviso. 
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A FIG começou a realizar uma avaliação de risco de todos os eventos futuros. A 
Comissão Antidopagem, Médica e Científica da FIG se reunirá em 8 de março e 
discutirá a situação. Com base nas recomendações deles, a FIG tomará as decisões 
necessárias. 
 
A FIG também está em contato com o Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre os 
eventos que fazem parte do sistema de qualificação dos Jogos Olímpicos. 
 
É altamente recomendável, mais uma vez, verificar as sugestões de viagem e outras 
informações fornecidas por suas próprias autoridades de saúde. 
 
“No que diz respeito a nós, iremos informá-lo de qualquer decisão que tenha impacto 
sobre nossos eventos internacionais.” 
 
A FIG solicitou a verificação de medidas básicas de proteção emitidas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), através do seguinte site: 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.  
  
Além disso, a Comissão Médica e Científica Antidopagem da FIG (ADMSC) 
recomendou as seguintes práticas aos organizadores dos próximos eventos e 
participantes da FIG, para reduzir o risco de transmissão de infecções virais: 
  

 Fornecer esterilizador manual em vários locais no ginásio e hotel. 

 Fornecer máscaras para quem tem sintomas de gripe. 

 Solicitar a todos os participantes que relatem se estão com febre alta ou 

sintomas de resfriado à equipe médica do LOC. 

 Educar todos os participantes para lavarem as mãos com frequência e 

gargarejar para evitar infecções virais. 

 Reduzir o aperto de mão e contato físico próximo, se possível. 

 Prestar atenção às informações atualizadas sobre o COVID-19 fornecidas pela 

OMS e outras autoridades de saúde. 

 Obter informações da autoridade local sobre hospitais onde você pode tratar a 

infecção por COVID-19. 

  
Por sua vez o Comitê Olímpico do Brasil – COB emitiu nota oficial do departamento 
médico sobre o COVID-19, o qual segue em anexo. Pedimos que leiam atentamente. 
 
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de 
estima e consideração. 
 

 
 

Maria Luciene Cacho Resende 
Presidente 
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