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O PAPEL DO MÉDICO DA EQUIPA E SUAS RESPONSABILIDADES  
 
 

Ao médico da equipa/responsável clínico compete: 

 Prestar cuidados de saúde de qualidade aos seus atletas e demais agentes; 

 Compreender, implementar, cumprir e fazer cumprir integralmente as Leis, 

Regulamentos, diretrizes, políticas e protocolos médicos propostos pela FPR, 

World Rugby e Rugby Europe, inclusivamente os estabelecidos para a lesão de 

sangue e para a concussão durante os jogos; 

 Verificar que todo o todo o pessoal de saúde que entre em campo possui as 

qualificações adequadas; 

 Elaborar e manter atualizado um Plano de Emergência para cada recinto 

desportivo; 

 Cooperar e participar no programa de recolha de informações sobre lesões no 

rugby; 

 Cumprir e fazer cumprir com os critérios para remoção do campo de atletas com 

concussão ou suspeita de concussão; 

 Garantir que o próprio e a sua equipa médica: 

o Implementam o protocolo de retorno gradual ao jogo, após uma 

concussão, conforme descrito no protocolo respetivo da World Rugby; 

o Possuiem um seguro de responsabilidade profissional adequado ao nível 

da competição e que indique a natureza exata de sua função; 

o Tiveram a possibilidade de assistir a uma sessão de educação sobre 

concussão (ministrada por um médico ou profissional de saúde 

qualificado) no ano anterior ao início da competição; 

o Tiveram a possibilidade de assistir a uma sessão de educação sobre 

doping (ministrada por um médico ou profissional de saúde qualificado) 

no ano anterior ao início da competição; 
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o Se reúnem com o Médico do Jogo (se existente) ou com a 

equipa médica adversária, antes de cada jogo/torneio, para 

definição de procedimentos, critérios e avaliação das condições 

para prestação de cuidados médicos aos atletas. 

Ao médico da equipa/responsável clínico compete, ainda, garantir que todos os 

jogadores da sua equipa: 

 Completaram uma avaliação com recurso ao SCAT 5, nos últimos 12 meses; 

 Realizaram uma estratificação de risco de concussão, nos últimos 12 meses; 

 Consentem participar na partilha de informação sobre lesões no rugby; 

 Realizaram uma cardíaca do jogador, de acordo com as recomendações 

nacionais e da World Rugby; 

 Estão aptos do ponto de vista médico, odontológico, psicológico e físico para 

participar na competição em questão; 

 Tiveram a possibilidade de assistir a uma sessão de educação sobre concussão 

(ministrada por um médico ou profissional de saúde qualificado) no ano anterior 

ao início da competição; 

 Tiveram a possibilidade de assistir a uma sessão de educação sobre doping 

(ministrada por um médico ou profissional de saúde qualificado) no ano anterior 

ao início da competição.idados médicos no terreno de jogo. 
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