
 

 

Protocolo de Boas Práticas na Prevenção e Enfrentamento da Covid-19 

para o Funcionamento de Academias de Ginástica 

As pessoas responsáveis pelas academias bem como as que trabalham          

ou frequentam as mesmas, em função da pandemia pelo novo coronavírus,           

sem prejuízo da adoção dos protocolos específicos previstos, devem: 

• Controlar a entrada de usuários estabelecendo no máximo 1 cliente para cada             

12 metros quadrados de área, contabilizando, assim, a lotação máxima.  

• Evitar aglomerações, principalmente nos ambientes fechados, manter        

distância mínima de 2 metros (raio de 2 metros), entre trabalhadores e entre             

usuários.  

• Adotar para trabalhos administrativos e outros quando possível, trabalho          

remoto, sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas           

de trabalho, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores,          

consumidores e usuários. 

• Intensificar a limpeza das superfícies dos ambientes, com detergente neutro           

(quando o material da superfície permitir), seguida de desinfecção com álcool           

70% ou solução de água sanitária a 1%, ou um outro desinfetante compatível e              

recomendado pelo Ministério da Saúde, a depender do tipo de material.  

 



 

• Disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: pia, água, sabão            

líquido, papel toalha e seu suporte e lixeiras com tampa e acionamento por             

pedal ou manter as lixeiras sem tampa e fixar em local visível orientação             

quanto a "higienização adequada" (anexo 1). O sabão em barra não é indicado,             

pois pode acumular bactérias e vírus com o uso coletivo, sendo o recomendado             

o uso de sabonete líquido.  

• Disponibilizar preparações alcoólicas a 70% para higienização das mãos,          

principalmente nos pontos de maior circulação de trabalhadores e usuários          

(recepção, balcões, saída de vestiários, corredores de acessos às linhas de           

produção, refeitório, área de vendas, etc.). 

• Manter os banheiros limpos e abastecidos com papel higiênico. Os lavatórios            

de mãos devem estar sempre abastecidos com sabonete líquido, papel toalha           

e lixeiras. É indicado que pelo menos 4 vezes ao dia, após a limpeza, o               

banheiro deverá ser desinfetado com hipoclorito de sódio a 1% (espalhar o            

produto e deixar por 10 minutos, procedendo o enxágue e secagem imediata).            

Se optarem por outro produto desinfetante, deverá estar autorizado pelo          

Ministério da Saúde.  

• É obrigatório que todos os trabalhadores e frequentadores façam uso de            

proteção facial (máscara de tecido, preferencialmente, ou descartável).  

• Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas           

abertas) sempre que possível, se for necessário usar sistema climatizado          

 



 

manter limpos os componentes do sistema de climatização (bandejas,         

serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos) de forma a evitar a difusão           

ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade            

interna do ar. 

• Fornecer materiais e equipamentos suficientes para que não seja necessário           

o compartilhamento dos mesmos, preferencialmente. 

• Se algum material e equipamento necessitar ser compartilhado, deverá          

assegurar a desinfecção dos mesmos, com um desinfetante, podendo         

desinfetar com álcool a 70%, friccionando no mínimo três vezes as superfícies            

ou um outro desinfetante compatível e recomendado pelo Ministério da Saúde,           

a depender do tipo de material utilizando toalhas de papel ou descartáveis. 

• Fica PROIBIDO O USO DE FLANELAS DE TECIDO para o uso coletivo na              

desinfecção dos equipamentos. 

• Disponibilizar dispositivos de descarte adequado (preferencialmente lixeira        

com tampa e acionamento a pedal).  

• Estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água, evitando             

o contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros. Cuidado especial            

deve ser tomado com as garrafas de água, evitando-se o contato de seu bocal,              

que frequentemente é levado à boca, com torneiras de bebedouros de pressão,            

bombas e bebedouros de galão de água mineral.  

 



 

• Garantir que suas políticas de licença médica sejam flexíveis e consistentes            

com as diretrizes de saúde pública e que os funcionários estejam cientes            

dessas políticas. 

ATENÇÃO: O uso de máscaras e protetores faciais por indivíduos sadios,           

está sendo recomendado para proteger as outras pessoas de seu contato           

próximo evitando a disseminação de gotículas em ambientes coletivos.         

Não deve ser utilizada como medida isolada de prevenção individual,          

sendo a higienização das mãos e a etiqueta respiratória, medidas de           

maior efetividade, que combinadas devem diminuir a transmissão        

pessoa-pessoa do novo coronavírus de forma mais eficaz. 

Princípios gerais 

● Todos os funcionários devem ser orientados sobre os sinais ou sintomas           

do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e como cumprir as precauções         

básicas de prevenção e controle, sobretudo a etiqueta respiratória,         

higienização das mãos e o uso OBRIGATÓRIO e correto da máscara           

(de forma a cobrir o nariz, a boca e o queixo).  

● Cumprir legislação sanitária vigente segundo natureza do       

estabelecimento.  

● Providenciar todos os equipamentos de proteção individual dos        

trabalhadores e definir uma reserva estratégica interna destes        

equipamentos. 

 



 

● Manter estoque de materiais de limpeza. 

● Afixar dispensadores de parede de álcool gel 70% em todos os           

ambientes de uso comum (recepção, junto aos pontos de entrada e           

saída).  

● Estabelecer rotina frequente de desinfecção com álcool 70% (fricção por          

20 segundos em sentido único) de balcões, mesas, poltronas/cadeiras,         

portas giratórias e de vidro, catraca, cartão de visitante, maçanetas,          

torneiras, porta papel toalha, porta sabão líquido, corrimões, telefones e          

demais artigos e equipamentos que possam ser de uso compartilhado          

e/ou coletivo.  

● Manter limpos os componentes do sistema de climatização (bandejas,         

serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos) de forma a evitar a          

difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a            

qualidade interna do ar.  

● As aulas deverão ser agendadas em hora marcada, com total de 50             

minutos e intervalo mínimo de 30 minutos entre cada aula, destinado à            

limpeza e desinfecção do ambiente. 

● Os alunos deverão fazer higienização com álcool em gel 70% nas mãos            

e com hipoclorito ou água sanitária nos pés antes de entrar no            

estabelecimento. 

 



 

● O compartilhamento de objetos e aparelhos só devem ocorrer após a           

desinfecção prévia e também serem higienizados adequadamente       

(fricção com álcool a 70% e tolhas descartáveis por 20 segundos           

em sentido único, do centro para as extremidades).  

● Pessoas do grupo de risco não poderão frequentar as academias. 

● Nos centros de treinamento, box e outros que utilizam tatame, para           

evitar contaminações, o tatame do local onde são realizados os          

treinos/aulas, será demarcado com fita, ficando disponível a cada aluno          

9m² de espaço para a realização de suas atividades de Cross Training e             

outras atividades. 

● Os equipamentos deverão manter o distanciamento de no mínimo um          

raio de 2 metros. 

● Fixar em lugares visíveis cartazes com as regras vigentes. 

● Armários deverão ser bloqueados/inutilizados e as chaves higienizadas        

antes e depois de penduradas (providenciar local para pendurar         

chaves). 

 

Proteção das pessoas que  trabalham e frequentam as academias  

● Devem cumprir integralmente as medidas de proteção recomendadas        

utilizar os equipamentos de proteção individual.  

 



 

● Higienizar as mãos (lavar com água e sabonete líquido) antes e após            

cada atendimento, principalmente, quando há contato direto com o         

público como instrutores, instrutoras e recepcionistas.  

● Durante a fase de epidemia, as equipes encarregadas pela limpeza          

ficam mais expostas ao risco e, devem utilizar equipamentos de          

proteção adequados (EPI) – botas ou sapato apropriado, máscara,         

viseira para proteção facial (instruções de higienização em anexo) ,          

avental de plástico sobre o uniforme e luvas (preferencialmente         

descartáveis).  

● Os resíduos recolhidos devem ser bem acondicionados em um saco          

bem fechado e armazenados em local próprio até o seu recolhimento           

pelo órgão responsável pela coleta de lixo. 

 

Limpeza e desinfecção de superfícies 

● Não varrer o chão ou limpar o mobiliário com espanador: a limpeza            

úmida é sempre preferível porque o novo coronavírus pode se agregar a            

partículas de poeira. 

● Não é adequado o uso de aspirador de pó, provocam a suspensão e             

movimento no ar de poeira ou gotículas nas quais o vírus pode estar             

contido.  

 



 

● Limpar as superfícies do centro para as extremidades, em sentido único,           

preferencialmente das áreas mais limpas para as mais sujas.  

● Usar baldes, rodos e panos de limpeza de uso único, diferentes e            

exclusivos para cada ambiente.  

● Para desinfecção de superfícies podem ser utilizados hipoclorito de         

sódio (água sanitária) ou álcool 70% na limpeza rápida de algumas           

superfícies de toque frequente.  

● Caso haja secreções (suor, catarro, sangue, cuspe ou outros líquidos          

orgânicos) absorver os líquidos com um papel absorvente, descartar o          

papel em saco impermeável e em seguida fazer a limpeza e desinfecção            

do local, sempre utilizando os EPIs e procedimentos recomendados.  

● Limpar o mobiliário e equipamentos com uma toalha (preferencialmente         

descartável) umedecida em desinfetante puro, água sanitária ou em         

álcool a 70%. 

● O mobiliário e equipamentos devem ser desinfetados antes de limpar o           

chão. 

● Se houver copa, limpar e desinfetar (com água sanitária ou álcool 70%            

puro) armários, bancadas, pias, torneiras, mesa, cadeiras e os         

puxadores dos armários e das portas. 

 



 

● Limpar e desinfetar também as paredes até a altura (alcance) do braço. 

● Atenção especial para a limpeza dos banheiros. Começar a limpeza          

pelas torneiras e lavatórios, em seguida banheiras (se houver), chuveiro,          

sanitário (para a limpeza do sanitário, aplicar um produto que tenha a            

função de detergente e desinfetante em simultâneo, deixar agir por 10           

minutos, esfregar bem com a ”escova de vaso”, dar descarga com a            

“escova de vaso” ainda dentro do vaso para que a mesma também fique             

limpa), por último lavar o piso com detergente e desinfetante, abrir as            

janelas da área e deixar secar.  

 

Academias que possuem piscinas 

● Não devem ser utilizadas e  interditadas com fitas zebradas. 

 

Como proceder em caso de detecção de pessoas com sintomas da 

Covid-19 

● O estabelecimento deve dispor de termômetro infravermelho e checar         

diariamente a temperatura das pessoas que trabalham e/ou frequentam         

as academias antes de permitida a entrada .  

● Ao identificar pessoa que apresente sintomas (febre, tosse, produção de          

escarro, dificuldade para respirar, dor de garganta), orientá-lo a procurar          

atendimento médico para avaliação e investigação diagnóstica na        

Unidade Primária Respiratória (UPR) - 33717707, de segunda a sexta          

 



 

das 07h às 19h. Em caso de urgência ou necessidade de atendimento            

aos finais de semana, ligar no 192 (SAMU) ou no Pronto Socorro do             

Hospital de Caridade São Pedro D’Alcântara - 33711026. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Vigilância Sanitária           

Municipal através do telefone 62 33717750, todos os dias, das 07h às 19h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

Instruções para a Higienização das Mãos com Água e Sabão 

 

 

 

Atenção: O movimento de lavagem das mãos deve ser em sentido único, evitando "vai              

e vem". 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

Higienização das Viseiras de Proteção Facial 

 

1 - Equipamento para uso individual. O uso deve ser pessoal e intransferível. 

2 - Utilize em conjunto com outros equipamento de proteção individual, como            
máscara facial e óculos de proteção. 

3 - Higienize antes do primeiro uso e após contato com outras pessoas. 

4 - Lave com água e sabão/detergente e somente depois dessa limpeza,            
realize o processo de desinfecção. 

5 - Desinfete com álcool 70% ou hipoclorito de sódio e de acordo com              
Comissão de infecção hospitalar. 

6 - Não deve ser exposto a temperaturas extremas. 

7 - Evite o uso prolongado deste equipamento. Em caso de desconforto,            
interrompa a utilização. 

8 - A durabilidade pode ser curta, manuseie com cuidado para preservar sua             
vida útil. 

9 - Descarte como lixo hospitalar aos primeiros sinais de desgaste. 

 

 

 

 


