
 

Rio de Janeiro,  19 de janeiro de 2023. 

 

Boletim nº 010/2023 

SS 

 

ILMO.º. SRS. 

DD. PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES FILIADAS, REPRESENTANTES DOS CLUBES VINCULADOS E DEMAIS ATLETAS 

REGISTRADOS À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA 

 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, por meio da Diretoria de Águas Abertas, 

solicita que os atletas e treinadores que tenham possibilidade ou que já estejam classificados para 

disputarem nas competições internacionais da modalidade de Águas Abertas na temporada 2023 

deveram ficar atentos aos prazos será estabecidos e todos documentos solicitados com a data 

prevista. 

 

PRAZOS ESTABELECIDOS 

 

• 20º Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos, Fukuoka 2023 

  

•  Jogos Sul-Americanos de Praia, Santa Marta 2023 

  

• Jogos Mundiais de Praia, Bali 2023 

  

 

Validade mínima do passaporte para participação nos Jogos  15/02/2024  

Convocação para 20º Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos, 

Fukuoka 2023 
18/04/2023 

Prazo de Entrega de Documentos e Exames Médicos para Participação dos 

Jogos 
De 18 a 30/04/2023 

Validade mínima do passaporte para participação nos Jogos  15/02/2024 

Convocação para Jogos Sul-Americanos de Praia – Santa Marta 2023 12/06/2023 

Prazo de Entrega de Documentos e Exames Médicos para Participação dos 

Jogos 

De 12/06 a 

14/06/2023 

Validade mínima do passaporte para participação nos Jogos  15/02/2024  

Convocação para Jogos Mundiais de Praia – Bali 2023 12/06/2023 

Prazo de Entrega de Documentos e Exames Médicos para Participação dos 

Jogos 

De 12/06 a 

14/06/2023 



 

• Campeonato Sul-Americano Juvenil de Desportos Aquáticos 2023, Buenos Aires 
2023 

 

• Jogos Pan-Americanos, Santiago 2023 

  

DOCUMENTAÇÃO 

 

Documentação exigida para participação dos atletas e treinadores nos eventos internacionais: 

• PASSAPORTE 

Formato: JPG/PDF 

Tamanho do Arquivo: 50KB-300KB 

Qualidade nítida da imagem 

Anexo ao cadastro do participante 

Validade mínima: Seguir de acordo com prazos descritos acima neste mesmo boletim.  

ATENÇÃO: Qualquer documento desatualizado, fora do padrão ou fora da validade não serão 

aceitos. 

 

Exemplo:  

 

 

Validade mínima do passaporte para participação nos Jogos  08/04/2024 

Convocação para Campeonato Sul-Americano Juvenil de Desportos 

Aquáticos, Buenos Aires 2023 
31/07/2023 

Prazo de Entrega de Documentos e Exames Médicos para Participação dos 

Jogos 

De 31/07 a 

03/08/2023 

Validade mínima do passaporte para participação nos Jogos  08/04/2024 

Convocação para Jogos Pan-Americanos – Santiago 2023 31/07/2023 

Prazo de Entrega de Documentos e Exames Médicos para Participação dos 

Jogos 

De 31/07 a 

15/08/2023 



 

• FOTO 

➢ Requisitos Técnicos 

✓ JPG; 

✓ Tamanho máximo 400KB, tamanho recomendado ~ 300KB; 

✓ Orientação retrato em 4x5 

✓ Resolução mínima 480 dpi (largura) e 600 dpi (altura) - foto com a resolução 

menor não será aceita. 

➢ Requisitos da Qualidade 

A foto deve: 

✓ Estar em foco nítido e claro; 

✓ Ter alta resolução (não deve ser "pixelada"); 

✓ Não ser editada ou alterada digitalmente de forma alguma para melhorar a 

aparência (incluindo aplicação de filtros, ajuste / remoção de fundos, ajustes no 

brilho/contraste etc.); 

✓ Não ser achatada ou esticada de modo a distorcer as dimensões do rosto; 

✓ Não ser cópia digital da fotografia física (e.g. captura da foto do passaporte ou 

foto da foto). 

Exemplo: 

  
 

• IDENTIDADE 

Seguir os mesmos padrões do Passaporte. 

 

• CPF 

Seguir os mesmos padrões do Passaporte. 

 

• REGISTRO PROFISSIONAL – APENAS PARA TREINADORES 

Seguir os mesmos padrões do Passaporte. 

 

 

 



 

EXIGÊNCIAS MÉDICAS 

 

Com objetivo de garantir a segurança dos atletas e oficiais nas participações nos eventos 

internacionais em 2023, avaliações médicas e comprovantes de vacinação serão exigidos para 

participação dos atletas e oficiais nos referidos eventos. 

Os exames e documentos a seguir devem ser providenciados por todos os integrantes com 

possibilidade de participação – atletas, oficiais e seus respectivos substitutos.   

A validade de cada avaliação médica deve referir-se à data de início de cada competição, portanto, a 

avaliação válida para Santa Marta 2023, por exemplo, pode não mais estar válida para Santiago 2023.  

 
1) Exigências de vacinação  
 

Recomendamos que os atletas e oficiais com possibilidade de participação nas competições em 

2023 tenham esses documentos prontos para evitar qualquer tipo de transtorno.   

COVID-19  

Certificado Nacional de vacinação contra COVID-19 em inglês com:   

• Esquema de vacinação completa 

(2 doses da Pfizer/Moderna/AstraZeneca/CoronaVac; ou 1 dose da Jansen) 

• Dose de reforço  

Febre amarela  Certificado de vacinação internacional contra febre amarela.  

Considerando as novas variantes do Coronavírus, os protocolos sanitários poderão sofrer 

alteração nos países-sede das competições.  Na eventualidade da obrigatoriedade de realização 

de testes PCR ou Antígeno antes do embarque para a competição, será comunicado 

posteriormente por meio de boletim específico. 

2) Exigências de exames médicos  

Avaliação Laboratorial 

• Hemograma completo 
• Glicemia  
• Colesterol total e frações 
• Hemoglobina glicada  
• Uréia 
• Creatinina 

• Sódio 

• Potássio 
• Triglicérides 
• Ferritina  
• TGO, TGP 
• TSH, T4L  

Validade: 12 meses   

EcoDoppler Cardiograma  
Ecocardiograma bidimensional com 

mapeamento de fluxo de cores   
Validade: 24 meses  



 

Avaliação Ergométrica  Eletrocardiograma de esforço  Validade: 12 meses  

  

 3) Exigências de atestado médico  

  

Deverá ser apresentado um atestado médico devidamente assinado e carimbado, referente à 

avaliação dos exames acima. 

CURSOS OBRIGATÓRIOS 

 

O COB promove o ambiente seguro durante as ações e Missões da entidade, proporcionando 

mecanismos de prevenção, orientação, acolhimento e tratamento dos temas atinentes a qualquer 

tipo de assédio ou abuso.  Além disso, o COB promove ações educacionais voltadas à conscientização 

dos temas de antidoping e combate de manipulação das competições.   

Para tanto, todos os integrantes com chances de participação das Missões do Comitê Olímpico do 

Brasil de 2023, no 20º Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos - Fukuoka e Campeonato Sul-

Americano Juvenil de Desportos Aquáticos - Buenos Aires 2023 devem obrigatoriamente concluir os 

cursos abaixo do Instituto Olímpico do Brasil (IOB) do COB. Para os integrantes que já completaram 

os cursos e receberam os certificados de conclusão, não há necessidade de refazê-los.   

• Curso de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte   

• Curso Esporte Antirracista: Todo mundo sai ganhando  

     

Além disso, para cada Missão de 2023, os participantes deverão concluir o curso específico de 

antidoping. 

  

Solicitamos que o presente Boletim seja amplamente divulgado entre os seus clubes 
filiados. 
 

 
Luiz Fernando Coelho de Oliveira 
Presidente 

Sergio Luiz Sampaio Lacerda Silva 
Diretor de Águas Abertas 
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