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Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2017. 

 

Ofício DCO/002/2017 

Ref: ESCLARECIMENTOS – MÉDICO E AMBULÂNCIA NOS JOGOS DO 
CAMPEONATO MINEIRO SICOOB 2017. 

 

 

Prezados, 

Em virtude de dúvidas apresentadas por algumas equipes acerca 

das regras sobre a presença de médico e de ambulância no Campeonato Mineiro 

SICOOB 2017, a Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de 

Futebol (FMF), no uso de suas atribuições, reitera, com base no Regulamento 

Específico da Competição (REC) e no Regulamento Geral de Competições (RGC), 

que: 

1-Médico na comissão técnica 

A comissão técnica de cada clube deve ser composta, 

obrigatoriamente, por médico (art. 31 do RGC), portando o respectivo CRM. A 

regra, portanto, em campeonatos profissionais, é cada clube ter um médico 

na sua comissão.  

Porém, como exceção, faculta-se um profissional atender aos 

dois clubes, desde que eles entrem em acordo antes da partida, e informem ao 

árbitro.  

Não se admite, portanto, que não haja médico nas comissões 

técnicas do clube, como se vê do desdobramento da regra do art. 31 do RGC: 
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“§ 1º - Mediante acordo realizado pelos dois clubes, fica facultado 

que um mesmo médico atenda ambos na partida. Para a validade do 

acordo, este deve ser informado ao árbitro antes do jogo e 

obrigatoriamente registrado na súmula. 

§ 2º - Caso não haja acordo entre os clubes, na hipótese do § 1º, ou 

se nenhum dos dois apresentarem médicos, o árbitro não dará início ao 

jogo. 

§ 3º - Tendo a partida não sido realizada, na forma do § 2º, a 

súmula será encaminhada ao TJD, que decidirá sobre a remarcação do 

jogo ou atribuição de pontos a um dos times.” 

Assim, não haverá jogo se não estiver presente ao menos um 

médico em uma das comissões técnicas. 

2-Ambulância no estádio 

Conforme determinam os arts. 47 do REC e 33 do RGC, é 

obrigatória a presença, antes e durante a partida, de uma ambulância, um 

médico e dois enfermeiros-padrão para cada grupo de até 10 (dez) mil 

torcedores presentes. 

Esta exigência, deve-se frisar, é diversa da anterior, ou seja: 

deverá haver ao menos dois médicos em uma partida profissional, um na 

ambulância (que poderá se ausentar junto dela para prestar atendimento 

em um hospital), outro no campo (para atender os jogadores e demais 

profissionais dentro da partida). 

Ressaltamos que a orientação de tempo para aguardar a chegada 

da ambulância no jogo (bem como do médico) é de 30 (trinta) minutos, 

prorrogáveis por mais 30 (trinta), caso a autoridade máxima da partida (o 

árbitro) assim entenda necessário e suficiente. 
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Caso a ambulância se ausente em meio à partida, o árbitro 

deverá imediatamente suspender o jogo, caso não haja outra ambulância 

no local. O tempo de espera e o procedimento serão os mesmos 

supramencionados. 

Ressaltamos também, por fim, que a não realização da partida 

por ausência de ambulância, de médicos, ou de enfermeiros poderá ensejar WO 

em desfavor do clube mandante. 

Quaisquer dúvidas, permanecemos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

 
Leonardo Oliveira 

     Diretoria de Competições             
 


