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PRESTAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS AO ATLETA PELOS CLUBES 
 
Responsabilidades dos clubes 
 
Os clubes e suas equipas médicas são responsáveis pelo cuidado médico prestado aos seus 
jogadores, bem como a garantia do seu bem-estar. Compete aos clubes criar todas as condições 
no seu recinto (instalações médicas), ou durante as deslocações, para o seu staff médico poder 
garantir com qualidade a assistência aos membros da equipa. Devem, também, os clubes zelar 
pelo cumprimento escrupuloso das linhas orientadoras e recomendações da área médica do 
bem-estar do jogador emanadas pela FPR, mas também pela Rugby Europe e World Rugby. De 
seguida detalham-se as responsabilidades dos clubes e dos profissionais neste contexto. 

 
Departamento médico dos clubes 
 
Cada clube deverá possuir um Departamento Médico, idealmente liderado por médico 
Especialista em Medicina Desportiva e com experiência na modalidade, mas contando, também, 
com espaço físico próprio e corpo clínico dedicado (p.ex.: médico, fisioterapeuta, enfermeiro, 
nutricionista, psicólogo, massagista ou outros). 
No início de cada época, o responsável pelo clube deverá enviar à FPR (geral@fpr.pt) os 
contactos atualizados do médico/responsável clínico do clube para articulação com o 
Departamento Médico da FPR. 

 
Qualificações dos membros do Departamento Médico 

 
Idealmente, todos os elementos do departamento médico que prestem assistência a atletas no 
campo deverão possuir, no mínimo, a qualificação L1 FAIR da World Rugby (Curso de Primeiros 
Socorros em Rugby) ou equivalente (por equivalente considera-se, no mínimo, experiência em 
rugby e Curso de Suporte Básico de Vida credenciado pelo INEM).  
Todos os elementos do Departamento Médico, prestem ou não assistência em campo, devem 
completar os seguintes módulos educacionais no website da World Rugby (World Rugby - 
Passport): 

- Concussion Management for Elite Level Match Day Medical Staff; 
- Concussion Management for Doctors and Health Care Professionals   
- Medical Protocols for Match Day Medical Staff; 
- First Aid in Rugby; 
- Mindset - A Mental Health Resource; 
- World Rugby Keep Rugby Clean anti-doping; 
- World Rugby Keep Rugby Onside anti-corruption and betting. 

 
 
Nas competições onde seja possível a implementação do protocolo de substituições 
temporárias HIA – será OBRIGATÓRIO um mínimo de qualificação com L2 ICIR da World Rugby 
a todos os profissionais envolvidos na prestação de cuidados médicos no terreno de jogo. 
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