
PROTOCOLOS
SANITÁRIOS

ESPORTE RECREATIVO 
E COMPETITIVO



2

PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Considerações iniciais:

Este protocolo tem como objetivo auxiliar os estabelecimentos a reduzirem o risco de contágio 
aos seus funcionários e clientes. Ele foi desenvolvido em parceria com diversos representantes 
dos setores e foi validado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, baseado em critérios 
técnicos e da saúde.

1.  Este documento é complementar ao protocolo intersetorial, cujas diretrizes devem ser 
observadas. Ele pode ser consultado aqui (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-10.pdf).

2.  Caso sua empresa realize atividades que estão além do escopo do presente documento, 
consulte também os demais protocolos setoriais, no site do Plano SP (https://www.saopaulo.
sp.gov.br/planosp/setores/).

3.  Para conferir como proceder com a testagem e o acompanhamento dos funcionários, 
consulte o protocolo de acompanhamento da saúde do Estado de São Paulo. Ele pode ser 
consultado aqui (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/protocolo-
de-acompanhamento-covid-19.pdf).

4.  Ademais, a existência de um protocolo sanitário dedicado ao setor não determina sua 
abertura. Paralelamente, a inexistência de um protocolo não o impede de abrir. Para checar a 
situação da abertura dos negócios em sua cidade, consulte a Classificação atualizada do seu 
Departamento Regional de Saúde no Plano SP (https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/).
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Protocolos setoriais

I. Setor: Esporte recreativo e competitivo

Subsetores Estabelecimentos e empresas aos quais se aplica

1 Academia
Academias, estúdios de pilates, academias de crossfit, estúdios de 
ginástica funcional, escolas de natação e de ginástica, entre outras, 
exceto as de luta e as ao ar livre.

2 Treinamento de clubes de futebol
Centros de treinamento de clubes profissionais de futebol, entre 
outras instalações dedicadas ao treinamento de profissionais do 
futebol.

Subsetor: Academia

Estabelecimentos e empresas aos quais se aplica: Academias, estúdios de pilates, academias de 
crossfit, estúdios de ginástica funcional, escolas de natação e de ginástica, entre outras, exceto as 
de luta e as ao ar livre.

Protocolos:

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

O espaço de exercício de cada cliente nas áreas 
de peso livre e nas salas de atividades coletivas 
deve ser demarcado no piso.

N/A Recomendável

No máximo 50% dos aparelhos de cardio e armá-
rios devem ser usados, com um distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre equipamentos em uso.

N/A Recomendável

Manter suspensas as aulas, atividades e práticas 
em grupo. N/A Recomendável

O acesso à academia deve ser liberado mediante 
agendamento prévio. N/A Recomendável
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2. HIGIENE PESSOAL

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

Todos devem usar máscaras em todas as ativida-
des, salvo as aquáticas. Recomendável Recomendável

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

Renovar regularmente a água das piscinas. Recomendável N/A

A higienização dos móveis, equipamentos e obje-
tos deve ser feita antes e depois de cada cliente 
fazer uso.

Recomendável Recomendável

Intensificar a rotina de limpeza, garantindo que 
todos os equipamentos sejam completamente hi-
gienizados ao menos três vezes ao dia.

Recomendável N/A

Nas áreas de musculação e peso livre, devem ser 
posicionados kits de limpeza em pontos estraté-
gicos, contendo toalhas de papel e produto espe-
cífico de higienização, para uso em equipamentos 
de treino como colchonetes, halteres e máquinas, 
após cada utilização dos mesmos.

Recomendável N/A

4. COMUNICAÇÃO

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

Recomendar aos clientes que evitem os horários 
de pico e se programem para treinar em horários 
alternativos, apresentando gráfico com frequên-
cia diária por horários.

Recomendável Recomendável
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Subsetor: Treinamento de clubes de futebol

Estabelecimentos e empresas aos quais se aplica: Centros de treinamento de clubes profissionais 
de futebol, entre outras instalações dedicadas ao treinamento de profissionais do futebol.

Protocolos:

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

Limitação do número de pessoas no treinamento 
somente àqueles necessários as atividades. Recomendável N/A

Público ou imprensa não poderão acompanhar às 
atividades. A relação com a imprensa deve ser fei-
ta em local reservado com distanciamento e uso 
de máscaras.

N/A Recomendável

Pessoas em situação de alto risco, com idade su-
perior a 60 anos ou acompanhado de uma ou mais 
das condições de obesidade, diabetes e doença 
cardiovascular não devem participar.

Recomendável Recomendável

Todas as pessoas presentes na área de treina-
mento devem ser orientadas a manter distancia-
mento consciente com uso de máscaras quando 
não alterar o desempenho. Deve ser sempre 
enfatizado a possibilidade de transmissão por 
pessoas pré-sintomáticas desde que o distancia-
mento não seja respeitado.

Recomendável Recomendável

É aconselhável a recomendação de distanciamen-
to consciente na comunidade com uso de más-
caras e redução do tempo de exposição quando 
estiverem agrupados na comunidade ou mesmo 
no ambiente intradomiciliar.

Recomendável Recomendável

2. HIGIENE PESSOAL

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

Profissionais de saúde sempre usarão EPIs se-
guindo os rituais utilizados na assistência médica 
do cotidiano.

Recomendável N/A

Estabelecer programa de comunicação junto aos 
jogadores das equipes para realizar recomenda-
ções sobre os cuidados que a população neces-
sita manter para reduzir os riscos de transmissão 
comunitária e intradomiciliar, sempre destacando 
o uso de máscaras e o distanciamento consciente.

Recomendável N/A
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3. COMUNICAÇÃO

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

Orientação dos profissionais sobre os sintomas 
mais comuns e formas de transmissão. Recomendável N/A

Estabelecer programa de comunicação junto aos 
jogadores das equipes para realizar recomenda-
ções sobre os cuidados que a população neces-
sita manter para reduzir os riscos de transmissão 
comunitária e intradomiciliar, sempre destacando 
o uso de máscaras e o distanciamento consciente.

N/A Recomendável

4. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE

DIRETRIZES PARA FUNCIONÁRIOS PARA CLIENTES

Todos os profissionais serão previamente testa-
dos para doença aguda por PCR e testes soroló-
gicos para evidenciar doença pregressa. É reco-
mendado a repetição do PCR a cada 5 ou 7 dias 
entre os atletas.

Recomendável Recomendável

Entrada única nas dependências do treinamento 
com controle de acesso com medida de tempera-
tura e anamnese sobre a presença dos sintomas 
mencionados, bem como do contato prévio com 
pessoas com diagnostico de COVID. Casos sus-
peitos são submetidos à avaliação médica seguido 
de afastamento caso se aplique.

Recomendável N/A

Casos suspeitos devem ser submetidos ao teste 
de PCR e a fonte de contágio deve ser rastreada 
para evitar sua disseminação a outros profissio-
nais ou na comunidade.

Recomendável N/A

Cada clube deve manter um registro de casos sus-
peitos, testes realizados e diagnósticos confirmados 
com análise periódica para evitar sua disseminação.

Recomendável N/A




