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SERVIÇOS MÉDICOS NO DIA DE JOGO 
 
Na preparação para um jogo, o clube anfitrião deverá elaborar (e enviar com 
antecedência à FPR e ao adversário) o seu plano de emergência relativo ao recinto 
a ser utilizado. Este plano deverá conter contactos relevantes (do responsável local pelo 
estádio, do hospital de referência, dos equipamentos disponíveis e, quando aplicável, 
do médico do jogo (MDD) e restante staff médico do dia de jogo).  
 
Médico do Jogo 
 
O médico do jogo é considerado sempre como um elemento independente, apesar de 
poder atuar em nome da equipa anfitriã no planeamento, coordenação e governança 
dos serviços médicos prestados pela equipa médica do dia do jogo/torneio.  
A pessoa nomeada para esta posição deve ter uma qualificação adequada e experiência 
de trabalho em contextos semelhantes. Pode, ou não, prestar serviços médicos 
pessoalmente em outras funções como, por exemplo, Immediate Care Lead (ICL). O 
nome e os detalhes de contato do titular destas funções devem ser fornecidos à equipa 
adversária e à FPR, com a máxima antecedência possível.  
O MDD é responsável por fazer cumprir todas as leis, regulamentos, padrões médicos, 
diretrizes, procedimentos, políticas e protocolos da World Rugby em relação à gestão 
médica do jogo, incluindo lesões de sangue, concussão e substituição por lesão.  
Deverá possuir as qualificações atrás identificadas para um profissional poder exercer 
funções no terreno de jogo, exceto para jogos onde haja protocolo HIA – nessas 
circunstâncias, terá de possuir a certificação L2 ICIR da World Rugby. Em circunstâncias 
em que a disponibilidade de recursos é limitada, o Immediate Care Lead (ICL) e o MDD 
podem ser a mesma pessoa. 
 

As atribuições do MDD incluem: 
 

 Avaliar e decidir sobre as lesões sanguíneas de acordo com a R 15.2.1.; 
 

 Implementar o protocolo de concussão aplicável ao nível da competição (R&R 
ou HIA); 
 

 Acompanhar o processo de realização do HIA 1/2 ou até realizar, se 
necessário/solicitado; 
 

 Avaliar situações de potencial lesão da cabeça/concussão, garantindo a 
aplicação de todas as leis, regulamentos, padrões médicos, diretrizes, 
procedimentos, políticas e protocolos relativos às lesões na cabeça, concussão 
e/ou suspeita de concussão. 
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Os poderes do MDD incluem: 
 

 O poder de remover permanentemente um jogador do jogo sob o 
Protocolo R&R, por  
concussão; 
 

 Remover um jogador para a gestão de uma lesão de sangue; 
 

 O MDD pode comunicar com os 4º/5º árbitros (ou quando não existe, com o 
árbitro principal ou assistentes; ou, ainda, com o Comissário de Jogo), bem como 
com os médicos das equipas; 
 

 Para evitar dúvidas, isso inclui, sem limitação, o poder de reverter uma decisão 
do médico da equipe ou qualquer outra pessoa no dia do jogo. O MDD pode 
comunicar com os árbitros, comissário de jogo e/ou com os médicos de cada 
equipa. Quando presentes no jogo, a comunicação entre o MDD e a equipa de 
arbitragem deve fazer-se através do 4º e 5º árbitro);  
 

 O poder de determinar que um jogador não pode voltar a jogar no mesmo dia 
após substituição ao abrigo do protocolo R&R ou por qualquer outra lesão, de 
acordo com o R 15.2.1(c). Para evitar dúvidas, isso inclui, sem limitação o poder 
de se sobrepor à decisão dos médicos das equipas ou qualquer outro elemento 
do jogo; 
 

 O MDD pode dar tais instruções oralmente, por escrito ou por outros meios. 
 

Immediate Care Lead (ICL) 
 

 É o responsável por coordenar e fornecer serviços de assistência médica 
imediata em campo no dia do jogo e por encaminhar para cuidados secundários, 
se apropriado. A(s) pessoa(s) que cobre(m) esta posição deve(m) ser médico(a) 
e ter, no mínimo, a qualificação L2 ICIR da World Rugby ou equivalente (Curso 
de SAV, ATLS e experiência em rugby). 
 

 O ICL entra em campo se o sinal de mão usado pelo médico da equipa indicar 
que uma maca é necessária ou se há suspeita de lesão na coluna/catastrófica. A 
entrada para o jogo também é indicada se a ICL vir o médico da equipa a iniciar 
manobras de ressuscitação ou se o jogador ainda estiver a receber atenção 
médica ao fim de 1 minuto. O médico da equipe mantém-se como responsável 

pelos cuidados prestados ao jogador lesionado até o entregar ao ICL.  

mailto:geral@fpr.pt
http://www.fpr.pt/


 

Federação Portuguesa de Rugby 

Rua Julieta Ferrão, n.º 12, 3° Piso, 1600-131 

NIPC 501617523 

Telefone: +351 217991690 E-mail: geral@fpr.pt sítio na internet: www.fpr.pt 

Federação Desportiva com Estatuto de Utilidade Pública Desportiva 

 
www.fpr.pt 

Federação Portuguesa de Rugby 

 
 
 
Equipa médica do dia do jogo 
 
Idealmente, para além do MDD (e do ICL), dos médicos de cada uma das equipas 
e respetivos fisioterapeutas, a equipa médica do dia do jogo deveria ser, ainda, 
composta pelos tripulantes de uma ambulância de emergência médica.  
 
Equipamentos médicos disponíveis no dia do jogo 

 
Idealmente, deverá estar disponível para uso uma ambulância e/ou uma sala apropriada 
para atletas, árbitros ou outros elementos do jogo que estejam feridos ou doentes. Tal 
estrutura deverá disponibilizar:  

 Desfibrilhador Automático Externo; 
 

 Equipamento de ressuscitação, fluidos IV e medicamentos essenciais; 
 

 Oxigénio e sucção; 
 

 Colar cervical; 
 

 Maca padrão/ Jordan Frame/ Spinal Board / Scoop; 
 

 Iluminação adequada incluindo luz de parede para sutura; 
 

 Lavatório ou semelhante para higienização das mãos;  
 

 Condições para descarte de agulhas, seringas e curativos contaminados usados. 
 
O acesso a estas instalações deve estar desobstruído, permitir a entrada de uma maca 
vinda do terreno de jogo e o pronto acesso para uma ambulância.  
A sala médica deve estar disponível 60 minutos antes do apito inicial.  
Nenhum jogo deve começar sem uma ambulância ou meio alternativo.  
Todas as instalações médicas devem ser verificadas pelo médico do jogo para garantir 
que a segurança dos jogadores, árbitros e espectadores está garantida. 
 
Nota: A responsabilidade pela prestação de cuidados aos atletas é dos médicos e 
fisioterapeutas dessa mesma equipa. Nos torneios organizados pela FPR ou associações 
regionais, o organizador fornecerá apenas os Recursos e Instalações adequados para 
utilização durante a competição, de acordo com os padrões de melhores práticas – as 
equipas médicas de cada equipa continuam responsáveis pelo cuidado aos seus atletas 
e restantes elementos. 
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