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PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS DE BOAS PRÁTICAS NAS OPERAÇÕES PARA 

ACADEMIAS 
 

Considerando que a atividade física é essencial para manter e reforçar as condições 

de saúde corporal, metabólica e emocional e que certamente traz grandes benefícios à 

saúde, bem como auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e atua diretamente no 

controle de certos fatores de risco associados a COVID-19, é importante que as 

academias voltem às suas atividades, contudo com um protocolo extremamente rigoroso 

para impedir que, ao invés de benefícios à saúde, acabem trazendo prejuízos no aumento 

da propagação do vírus. 

A capacitação da equipe de profissionais e colaboradores é o primeiro passo para 

que os estabelecimentos voltem às atividades com o menor risco possível. Desta forma, 

recomenda-se que sejam realizados treinamentos com frequência. O estabelecimento 

deverá promover capacitação dos seus colaboradores e profissionais antes da retomada 

das atividades, e deverá apresentar um “Plano de Capacitação” com os temas a serem 

trabalhados. São sugestões de temas importantes: 

• Higienização das mãos: processo correto e frequência; 

• Uso correto do álcool em gel 70%; 

• Procedimentos de higienização das instalações, equipamentos e móveis; 

• Como agir caso algum colaborador contraia a COVID-19; 

• Novos procedimentos em virtude do protocolo de retomada às operações durante o 

período de pandemia; 

• Para a equipe do atendimento: como explicar as medidas de segurança aplicadas 

pelo estabelecimento aos clientes; 

• Uso correto de máscaras e demais Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que 

se fizerem necessários. 
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1. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

• Tapete de desinfecção com hipoclorito de sódio, devendo ser trocado e reposto, sempre 

que necessário; 

• Se houver profissional pertencente ao grupo de risco, o dono do estabelecimento deverá 

avaliar o afastamento deste indivíduo, conforme orientações técnicas já divulgadas no 

município nas normativas vigentes; 

• Os colaboradores devem ser constantemente monitorados e, ao apresentar 

qualquer sintoma suspeito, deverá ser imediatamente afastado das atividades e 

orientado a procurar atendimento médico; 

• Todos os colaboradores devem fazer uso dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) com máscara e outros que se fizerem necessários a depender de sua função; 

• Os clientes e alunos só podem ter acesso ao estabelecimento portando máscaras que 

cubram totalmente a boca e o nariz. Devem permanecer com as mesmas durante todo o 

período que permanecer no local. Fica permitida a retirada apenas durante as atividades 

em que não seja possível o uso da máscara, desde que sob supervisão de professores 

e/ou profissionais de educação física habilitados. 

• Afixar cartazes com orientações sobre o uso correto das máscaras, bem como a 

maneira correta de retirar e colocar as máscaras evitando a contaminação. 

• Os leitores de impressão digital devem ser desativados. Os estabelecimentos devem 

providenciar formas alternativas para realizar o controle da entrada; 

• O estabelecimento deve controlar a ocupação simultânea de pessoas no local. As 

atividades devem ser realizadas com agendamento ou programação prévia e a 

permanência do aluno não deve exceder o período de 60 minutos.  

• Ficam vedadas as aulas experimentais e diárias (drop-ins) de pessoas que não 

sejam residentes e domiciliadas no Município de Vitória da Conquista 

• É vedado o compartilhamento de aparelhos, instrumentos, pesos etc., sem 

prévia e rigorosa higienização, mediante utilização de álcool 70%, hipoclorito de 

sódio (solução de 50ml de água sanitária para 01(um) litro de água) ou produto 

destinado para tanto, quanto das mãos do praticante e professor/instrutor por 

meio de lavagem adequada com água e sabão ou álcool 70%; 

• É vedado o comparecimento ou atividades por crianças (até 12 anos); 

• É proibido o compartilhamento de instrumentos e objetos entre os 

frequentadores, sendo expressamente vedado o revezamento no mesmo 

aparelho ou objetos, devendo a troca ser realizada apenas ao final de cada série 
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e mediante absoluta e rigorosa higienização do aparelho, peso, anilha, banco etc., 

por meio de álcool 70%, hipoclorito de sódio (solução de 50ml de água sanitária 

para 01(um) litro de água) ou  produto destinado para tanto; 

•  É proibida a permanência de pessoas que não estejam realizando as atividades ou 
fornecendo os treinamentos, antes, durante ou depois destes. 
 

• É vedada a utilização de luvas, munhequeiras, straps e afins; 
 

• Após cada série e/ou troca de alunos é expressamente obrigatória a rigorosa e 
completa higienização do aparelho, pesos, anilhas, bancos etc., por meio de álcool 
70%, hipoclorito de sódio ou produto destinado para tanto, preferencialmente com 
lenços ou toalhas de papel; 

 
• É vedada a utilização de aparelho celular pelos frequentadores que manuseiem os 

instrumentos, aparelhos etc., no interior do estabelecimento, por ter grande 
potencial de contaminação; 
 

• É proibida a troca de roupas no local (o aluno deverá chegar ao local 
adequadamente trajado e preparado para a atividade física), bem como não será 
permitido que o aluno tome banho após o treino dentro do estabelecimento; 
 

• Os bebedouros com torneiras tipo “jato para boca” devem ser desativados e/ou isolados. 

• O estabelecimento devem providenciar bebedouros que permitam apenas uso de copos 

ou garrafas; 

• O estabelecimento deve disponibilizar copos descartáveis e incentivar o uso de garrafas 

próprias de uso exclusivo; 

• Deve-se dar prioridade à ventilação natural com portas e janelas abertas; 

• Caso a ventilação natural não seja possível ou seja insuficiente, pode-se optar por 

aparelhos de ar condicionado desde que garantam a renovação do ar; 

• Análise do equipamento de ar condicionado: as manutenções devem estar em dia e a 

limpeza do equipamento em condições adequadas; 

• O estabelecimento deverá contratar empresa responsável e apresentar um 
documento que comprove o contrato firmado, para este fim; 

• O estabelecimento deve apresentar o PMOC (Plano de Manutenção, 
Operação e Controle), conforme Portaria 3.523/MS. 

 
2. FORMULÁRIO DE RETOMADA DAS AULAS 
 

Para retomada das aulas, as academias devem solicitar aos alunos que preencham 

um formulário de retorno que deve incluir: 

1. Identificação do aluno 
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2. Questionário contendo as seguintes perguntas: 

2.1 Você teve algum quadro gripal ou convive com alguém em casa ou no trabalho 

com quadro gripal nos ultimos 14 dias? 

2.2 Você apresentou, nos ultimos 14 dias, alguns dos seguintes sintomas: 

• Febre 

• Dores no corpo 

• Diarréia 

• Tosse 

• Perda de olfato 

• Perda de Paladar 

     2.3     Possui alguma das seguintes doenças/comorbidades/síndromes: 

• Diabetes 

• Obesidade 

• Hipertensão 

• Doença Renal 

• Cardiopatia 

• Doença neurológica 

• Doença/síndrome respiratória crônica (asma, bronquite, dentre outras) 

2.4    Possui mais de 60 anos? 

 

• Em caso afirmativo para algumas das questões anteriores, o aluno não deverá 
retornar às aulas. 
3. Declaração do aluno se comprometendo a informar para o estabelecimento se 

apresentar algum dos sintomas relacionados à COVID-19 

4. Os alunos que frequentarem os estabelecimentos deverão assinar termo de 
responsabilidade sobre os itens contidos nesse protocolo, com anamnese  
informando sua atual situação de saúde e se possui contato direto com pessoas do 
grupo de risco ou pessoa isolada; 
 

2. DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES 
 
Além das recomendações e cuidados presentes nas legislações vigentes, as seguintes 

medidas são importantes: 

• Deve-se respeitar a quantidade de 1 cliente ou aluno para cada 4m² em cada ambiente; 

• Afixar cartaz informando a área e quantidade de alunos simultâneos permitido em cada 

ambiente (sala de musculação, áreas de treino, vestiários e similares); 
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• Delimitar com fita o espaço em que cada aluno deve se exercitar nas áreas de peso livre 

e nas salas de atividades coletivas, garantindo que cada aluno fique com, no mínimo, 1,5m 

de distância de outros alunos em todas as direções; 

• Manter todos os equipamentos de musculação e cárdio com distância de, no mínimo, 2m 

um dos outros; 

• Se não for possível afastar os equipamentos deve-se isolar alguns equipamentos de 

modo a manter a distância recomendada; 

•  Aulas em turmas ficam condicionadas à manutenção de distanciamento mínimo de 
04 (quatro) metros quadrados entre as pessoas, observados os demais requisitos 
deste protocolo 
 

•  As aulas de dança, artes marciais, técnicas de defesa pessoal e outras que envolvam 
naturalmente o contato físico entre os praticantes ou entre estes e os instrutores não estão 
autorizadas à retornar.  

 
3. HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES 
 
• O estabelecimento, incluindo todos os equipamentos, devem ser higienizados todos os 

dias antes da abertura; 

• Realizar intervalos para higienização de cada setor ao longo do dia, sendo preconizado, 

no mínimo, 3 intervalos com duração de 30 minutos cada; 

• Disponibilizar dispensadores de alcool 70 ou outros sanitizantes com eficácia 

comprovada e toalhas de papel em locais estratégicos para que os clientes e alunos 

façam a higienização dos equipamentos; 

 

3. PISCINAS E SAUNAS 
 
• As saunas devem permanecer fechadas 

• Opcionalmente, o estabelecimento poderá contratar responsável técnico habilitado para 

realizar o tratamento e controle da qualidade água da piscina, o mesmo deverá 

desenvolver Procedimento Operacional Padrão – POP do tratamento e controle da 

qualidade da água voltado especificamente para o combate a COVID-19, bem como as 

demais medidas preventidas que serão tomadas no setor e solicitar uma avaliação da 

Vigilância Sanitária e Ambiental – VISA; 

• Caso a Vigilância Sanitária considere o procedimento seguro poderá conferir 

autorização para funcionamento da piscina no período e o documento deve estar fixado 

em local visível ao público. 
• Caso o estabelecimento opte pelo funcionamento das atividades físicas que envolvam a 

piscina, deverá solicitar antecipadamente avaliação da VISA, para liberação e 
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autorização; 
• As aulas de hidroginástica, natação e outras atividades que são realizadas na piscina, 

poderão ser retomadas desde que seja garantida distância entre alunos de 2m e no caso 

da natação, apenas um aluno por raia. 
• Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina 
 

• As academias dos condomínios verticais ou horizontais devem seguir as regras 

contidas neste protocolo 
 
 
 


