
 

 

Protocolo COVID-19 de Segurança Sanitária para a prática de Surfe 
 

 

I. INTRODUÇÃO 
 

O surfe é um esporte aquático individual. Sob essa premissa, 
podemos recomendar protocolos a serem seguidos para a sua prática 
durante a pandemia, seguindo as leis locais. 

O objetivo é que o surfe possa voltar a ser praticado amenizando 
possíveis riscos envolvendo contágio para seus praticantes e demais 
pessoas. 

O surfe é uma atividade esportiva de baixo risco, de prática 
essencialmente individual, não havendo praticamente contato físico entre 
seus praticantes, além de ser praticado ao ar livre. 

Cuidados relacionados à higiene pessoal, como limpeza das mãos e 
superfícies de contato com álcool 70%, uso de máscaras e outros 
dispositivos como óculos e face shield fazem parte da rotina habitual, e 
como tal devem ser enfatizadas também na interação com o surfe. 
 

II. Objetivos  
 
- Estruturar protocolo COVID-19 de segurança sanitária para a prática do 
surfe; 
- Orientar e sustentar diretrizes para retorno ao esporte; 
- Prioridade: dar segurança aos praticantes recreacionais e atletas, uma 
vez que a prática desportiva apresenta efeitos favoráveis à saúde geral; 
- Seguir orientações do governo local. 
 
 
 



III. Etapas: 
 

 
1. Self Chech: 

 
– Teve diagnóstico de COVID-19 recentemente? 
- Contato recente com alguma pessoa com diagnóstico de COVID-
19? 
- Sintomas assocaidos ao COVID-19, recentemente? 
- Aptidão Física: nesta fase de Pandemia tem sido comum 
alteracões nos indicadores de Aptidão Física. É de extrema valia 
considerar as condições do mar com seu condicionamento físico 
atual, para que a sessão não exija do seu corpo muito além do que 
está preparado, e tenha repercussão negativa no estado geral de 
saúde e aumentar a susceptibilidade ao COVID-19; 
- Alimentacão: mudanças no padrão alimentar apresentam efeitos na 
imunidade e saúde geral. Houve mudança recente de peso? 
- Condições do mar; 
- Ter sempre acessível material básico de 1os Socorros para 
possíveis intercorrências comuns durante a prática do surfe 
(esparadrapos, algodão, tapes e ataduras, materiais para assepsia.  

 
2. Cuidados no transporte e local da prática: 

 
- Higienizar as mãos; 
- Usar máscara ao sair de casa; 
- Etiqueta de higiene; 
- Manter distancia mínima de 2 metros de qualquer pessoa; 
- Evitar o transporte público; 
- Levar ao treino somente o que for extremamente indispensável; 
- Saudacões e interações sem contato físico (abraço, beijo ou 
aperto de mão); 
- Em geral, evite interagir fisicamente com outras pessoas, parar 
para cumprimentar ou conversar próximo (distância menor de 2m). 
- Guardar pertences no saco plástico (isolar material contaminante 
como máscaras, óculos, lenços); 



- Não compartilhas garrafas, parafinas e outros materiais (protetor 
solar, óculos, bonés, garrafas de água, cordinhas, ou câmeras); 
- Chegue à praia de preferência sozinho ou, no máximo, num grupo 
pequeno. Preferencialmente em seu próprio veículo, guiado por você 
ou por pessoas que você saiba que vêm respeitando as indicações 
sanitáriaspara minimizar o risco de contaminação com outras 
pessoas assintomáticas. 
- Dentro do veículo todos devem usar máscaras como parte do 
equipamento de proteção individual. 
- O atleta deve usar máscaras o tempo todo, exceto durante o 
aquecimento e a prática do surf. 
 

3. Cuidados durante o treino: 
 
- Praticar o surfe em áreas próximas à sua residência. Sempre 
levando em consideração os limites sanitários; 
- Áreas onde a praia está contaminada devem ser evitadas; 
- Evitar deslocamentos entre diferentes municípios, viagens 
interestaduais ou internacionais; 
- Cada atleta é responsável pela higienização de seus equipamentos; 
- Manter distância mínima de 2 metros (distâncias maiores são 
incentivadas em dias de ventos mais fortes); 
- Treinadores e demais profissionais deverão usar máscara durante 
o treino; 
 

4. Pós Treinos: 
 

- Ao final da sessão, os surfistas não devem permanecer na praia. 
Ao sair da água devem ir direto para suas casas, sempre de acordo 
com as recomendações do Ministério da Saúde e do governo local; 
- Durante o trajeto dos surfistas de suas casas para as praias, eles 
devem usar máscaras e ter álcool gel ao seu alcance; 
- Não use chuveiros públicos; 
- Remova a água salgada com água limpa trazida pelo própio 
praticante; 
- Não compartilhe objetos pessoais como: toalha, boné, etc; 



- Evite compartilhar garrafas de líquidos potáveis, alimentos e/ou 
telefones celulares; 
- Higienizar a mão com frequência (água e sabão/álcool gel 70%); 
- Limpar e desinfectar os equipamentos esportivos (água e 
sabão/álcool gel 70%); 

- Ao chegar em casa, higienizar objetos, cuidados espeçificos com a roupa  
(colocá-la pra lavar e tomar banho logo em seguida) 

- Respeitar a orientação do isolamento social 
 

IV. Considerações finais: 
 

- Se o surfista apresentar algum sintoma associado ao COVID-19 
(febre, tosse, mal estar geral, dores no corpo, perda de paladar ou 
olfato, calafrios, distúrbios gastrointestinais - diarréia, náusea, 
etc), não deve ir à praia e sim procurar imediatamente ajuda 
médica. 
- Se as condições do mar, vento, ondas não são ideais, não se 
exponha sem motivo; 
- O ideal é chegar à praia, se aquecer, surfar, sair da água, se 
arrumar e ir direto para casa; 
- Não provoque multidões: estacione respeitando distâncias, evite 
os grupos. 
- Não promova a prática do surfe durante a pandemia nas redes 
sociais, para evitar que outros surfistas de sintam estimulados a 
surfar. 
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