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INTRODUÇÃO

O objetivo deste Protocolo é subsidiar as atividades laborais nos estabelecimentos comerciais,

com base em medidas higiênico-sanitárias, que visem prevenir a transmissão do vírus causador da COVID-19,

no ambiente de trabalho.

O documento foi construído mediante as normativas e recomendações para o controle e a

prevenção da COVID-19, emitidas por órgãos oficiais de saúde como a OMS-Organização Mundial da Saúde,

CDC-Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Ministério da Saúde, ANVISA e o COES/MG-

Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública de Minas Gerais; sendo ainda fundamentado em

dados científicos já publicados e experiências exitosas reconhecidas oficialmente no combate ao Novo

Coronavírus.

Os destinatários deste Protocolo alcançam proprietários, sócios, funcionários, colaboradores

terceirizados e prestadores de serviço de estabelecimentos definidos por Academias, assim como alunos que

utilizam os serviços prestados por este núcleo comercial.

Importante ressaltar o caráter dinâmico da atual pandemia e assim sendo, destaca-se que, as

informações aqui descritas podem sofrer alterações e ou atualizações, dependendo da situação

epidemiológica da COVID-19 no Município e demais regiões.

A adoção das medidas preventivas constantes deste Protocolo, se torna indispensável para o

desenvolvimento seguro das atividades comerciais e para a viabilidade e continuidade do trabalho,

minimizando assim, os potenciais riscos para a transmissão viral.

Neste sentido este Protocolo caracteriza um compromisso de responsabilidade firmado entre a

Administração Pública e os Estabelecimentos Comerciais.

A Vigilância Sanitária Municipal, Fiscais de Posturas e demais parceiros serão responsáveis pela

fiscalização da execução deste Protocolo.



1. CONTEXTUALIZAÇÃODA PANDEMIA

Os coronavírus são conhecidos desde a década de 1960 como uma família de vírus que provoca
infecções respiratórias em seres humanos e animais. Esses vírus geralmente causam doenças respiratórias de
grau leve a moderado, mas alguns tipos são responsáveis pelo desenvolvimento de síndromes respiratórias
graves.

Entre os anos de 2002 e 2003 a China enfrentou uma epidemia de Síndrome Respiratória Aguda
Grave – SARS, causada por um tipo de coronavírus. Em 2012, foi isolado no Oriente Médio outro coronavírus
causador de uma doença que passou a ser denominada Síndrome Respiratória do Oriente Médio - MERS.

No início de dezembro de 2019, foram identificados casos de pneumonia de origem desconhecida
emWuhan, na China. Em 31 de dezembro de 2019 foi identificado um novo coronavírus como o agente
etiológico dessas infecções, sendo atualmente denominado SARS-CoV-2 e a doença causada por ele,
COVID-19.

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou o estado de Pandemia
de COVID-19 e em 20 de março do mesmo ano, o Ministério da Saúde confirmou estado de transmissão
comunitária em todo território brasileiro.

Até janeiro de 2021, o mundo já registrou mais de 101,4 milhões de indivíduos infectados com o
vírus e mais de 2,1 milhões de óbitos relacionados à doença (OMS, 2021), o que traduz a maior e mais
desafiadora crise de saúde pública mundial, enfrentada pela geração atual.

No Brasil já foram notificados mais de 20 milhões de casos e 580,5 mil óbitos pela doença
(BRASIL, 2021). Milhares de variantes da SARS-CoV-2 estão circulando no mundo e muitas ainda irão
surgir ao longo do tempo. O aparecimento de mutações é um evento natural e esperado dentro do processo
evolutivo de qualquer vírus RNA, particularmente o SARS-CoV-2, que possui um sistema de reparo de erros
de síntese, ou seja, o grande número de mutações observadas até então, se deve ao enorme espalhamento do
vírus mundialmente.

Baseado na evolução do SARS-CoV-2, um grupo de pesquisadores desenvolveu um sistema de
classificação em linhagens, tendo como base dois grandes ramos que receberam a denominação de A e B.
Assim, à medida que foram surgindo diferenciações genéticas dentro de cada grande ramo, foram sendo
designadas linhagens A.1, A.2, B.1, B.1.1, e assim sucessivamente (FIOCRUZ, 2021).

Os impactos da pandemia têm alcançado todos os setores da sociedade mundial, causando danos de

ordem financeira, econômica, emocional e psicológica, muitos deles irreparáveis. Diante desse cenário de

emergência, diversas medidas preventivas têm sido recomendadas para conter a disseminação do vírus, o

aumento do número de pessoas infectadas, assim como o possível colapso do sistema assistencial de saúde.



2. PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A COVID-19
Como se trata de uma doença recente, a cada momento novas descobertas estão sendo feitas. Por isso, as
orientações técnicas podem mudar e é sempre importante verificar as datas de publicação dosconteúdos e
buscar por informações atualizadas em sites de instituições confiáveis, como a Organização Mundial da
Saúde, o Ministério da Saúde e a Fiocruz.

O que é Coronavírus

Os coronavírus causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, são
doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Já o novo coronavírus é
uma nova cepa do vírus (2019-nCoV) que foi notificada em humanos pela primeira vez na cidade de
Wuhan, na província de Hubei, na China.

Quais os principais sinais clínicos

Os sinais clínicos mais comuns da Covid-19 são principalmente respiratórios, semelhantes aos de um
resfriado: tosse, febre, coriza e dor de garganta. Alguns casos evoluem para pneumonia, caracterizadapor
dificuldades respiratórias. Recentemente, as perdas de olfato e de paladar foram reconhecidas como
sintomas associados. Há, ainda, outros sintomas menos comuns, como conjuntivite, náuseas, dor de
estômago, diarreia, dor de cabeça e lesões de pele e alteração do nível de consciência. Por se tratar de
uma doença nova, o conhecimento a respeito da Covid-19 está em constante evolução, conforme novas
pesquisas são publicadas.

Como o coronavírus é transmitido?

Por se tratar de uma doença nova, os cientistas ainda estão descobrindo uma série de fatores
relacionados a ela. Mas já se sabe que a transmissão se dá por secreções contaminadas, como gotículasde
saliva, espirro, tosse e catarro. Deve-se evitar o contato pessoal próximo, como toque ou aperto demão, e
o toque em objetos ou superfícies contaminados, seguido de contato com a boca, o nariz ou osolhos. O
uso de máscara é fundamental para todos.

SITES PARA CONSULTAS SOBRE A COVID-19:
 http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus;
 https://saude.gov.br/;
 https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus.
 https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/profissionaisdesaude

3. NOTIFICAÇÃODE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

A COVID-19 é uma doença de notificação compulsória e imediata, assim sendo, todos os casos
suspeitos devem ser notificados ao setor de Vigilância em Saúde da Prefeitura ou em unidades básicasde
saúde da sede e dos distritos, dentro das primeiras 24 horas, a partir do conhecimento do caso. Qualquer
cidadão PODE notificar a suspeita da doença, de acordo com a legislação vigente, referenteàs doenças e
agravos de notificação compulsória do país.

http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
https://saude.gov.br/
https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus
http://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/profissionaisdesaude


MEDIDAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DESTINADAS ÀS ACADEMIAS

PARA CONTROLE E PREVENÇÃO DA COVID-19

CUIDADOS RELACIONADOSÀ SAÚDEDOS FUNCIONÁRIOS/TRABALHADORES

1. Realizar a investigação de todos os funcionários sobre a presença de sinais e sintomas gripais;
principalmentefebre, tosse, coriza e dor de garganta, ocorridos nos últimos 14 dias.

2. Apresentando sintomas, o funcionário deverá ser afastado das atividades laborais e deverá receber
orientação de permanecer em isolamento domiciliar por, no mínimo, 10 dias, ou mais, no caso de
persistência dos sinais/sintomas, até a completa melhora ou 10 dias a partir do resultado positivo para
COVID-19 se for assintomático ou ainda até a completa melhora, no caso de persistência dos
sinais/sintomas.

3. O isolamento domiciliar poderá ser suspenso caso o funcionário seja submetido a exame laboratorial e
recebadiagnóstico médico, que afaste a possibilidade de estar infectado pela COVID-19.

4. Recomenda-se, quando possível, destinar ao trabalho em casa (sistema home office ou teletrabalho), os
funcionários dos seguintes grupos de risco: I - pessoas acima de 60 anos de idade; II - pessoas com
doenças crônicas graves ou descompensadas e imunocomprometidos (HIV, câncer); III - pessoas com
obesidade, especialmente com IMC igual ou superior a 40; IV - puérperas até duas semanas após o
parto.

5. Gestantes devem ser obrigatoriamente afastadas do trabalho presencial conforme Lei nº 14.151 de 12 de
maio de 2021.

6. Evitar realizar reuniões presenciais, priorizando métodos à distância (videoconferência), e caso não seja
possível, utilizar máscaras e manter o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre os
participantes.

7. Limitar o número de funcionários ao estritamente necessário para o funcionamento do serviço.



ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE

TRABALHOEMEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19

1. Afixar cartazes informativos sobre a COVID-19 nas áreas de atendimento ao aluno e áreas reservadas à
equipe, reforçando o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas, a lavagem das mãos,
o uso e manuseio correto das máscaras, a etiqueta respiratória, dentre outros.

2. Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que possível, deixando portas e
janelas abertas, para melhor circulação de ar, incluindo também as áreas de convivência de funcionários.

3. Evitar o uso de ar condicionado e ventiladores. Na impossibilidade, seguir rigorosamente os
procedimentos de manutenção e limpeza dos equipamentos, segundo as normas vigentes, utilizando
ventilador somente do tipo exaustor e ar condicionado somente com filtros com comprovação da troca
periódica.

4. Caso disponibilize água filtrada, que seja somente em bebedouros de torneiras, realizando frequente
limpeza e desinfecção dessas, reforçando que preferencialmente o aluno traga sua garrafa com água de
casa. Liberar a saída de água somente para uso de garrafas próprias ou copo descartável.

5. Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, devem ser lacrados em todos
os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do dispensador de água para copos/garrafas.

6. Não disponibilizar jornais, revistas ou similares no estabelecimento.

7. Recomenda-se, manter termômetro digital remoto na entrada do estabelecimento, que detecte a
temperatura sem contato com a pele. Orientar que os clientes procurem o serviço de saúde mais
próximo caso apresentem elevação de temperatura corpórea superior a 37,8 ºC na chegada.

8. É permitida a utilização da catraca com leitor digital, desde que disponibilizado álcool 70% para
higienização/desinfecção das mãos pelos alunos APÓS tocarem o dispositivo. Recomenda-se
preferencialmente, utilizar outro tipo de controle de entrada de alunos, como exemplo, o destravamento
da catraca pela recepcionista através do numero de matricula ou CPF dos alunos.

9. É obrigatória a higienização periódica das catracas.

10. Delimitar com fita o espaço em que cada aluno deve se exercitar nas áreas de peso livre e nas salas de
atividades coletivas. Cada cliente deve ficar 1,5 m (um metro e meio) de distância um do outro.

11. Utilizar os armários disponíveis para guarda de objetos pessoais de forma individual e respeitando a
capacidade máxima desses.

12. Manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os equipamentos de cardio, OU, adotar este
espaçamento com o uso alternado dos equipamentos.

13. Disponibilizar álcool 70% para todos os alunos, funcionários, colaboradores e prestadores de serviço,em
pontos estratégicos como na entrada do estabelecimento, nos balcões de atendimento, nos banheiros,
áreas de treino e outros.

14. Todas as pessoas presentes no estabelecimento devem utilizar máscara de proteção facial, sejam alunos,
professores, funcionários, colaboradores ou prestadores de serviço, devendo utiliza-las em todas as
atividades e áreas do estabelecimento, salvo as aquáticas. Caso seja possível, disponibilizar a máscara
de proteção para alunos que comparecerem ao estabelecimento, sem o uso dessa.



15. Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas, funcionários, professores e alunos, dentre outros, com
apertos de mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico.

16. Os alunos que frequentarem os estabelecimentos deverão assinar temo de responsabilidade sobre os
itens contidos nesse protocolo, com ficha informando sua atual situação de saúde e se possui contato
direto com pessoas do grupo de risco ou pessoa em isolamento.

17. Atender comhorário agendado e fixado pela recepção.

18. Sugere-se que estabeleça horário exclusivo para atendimento ao público acima de 60 anos.

19. Respeitar o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) , por aluno, durante todo o treinamento.

20. É permitido que o aluno tome banho após o treino dentro do estabelecimento, limitando a capacidade
máxima de pessoas ao quantitativo de chuveiros disponíveis para uso, não sendo permitida fila de
espera dentro do banheiro.

21. Disponibilizar quaternário de amônia para os clientes limparem os pontos de contato comuns dentro do
banheiro, como maçanetas, torneiras etc.

22. Todos os funcionários do estabelecimento devem ser treinados quanto às medidas de prevenção do
contágio da COVID-19, incluindo as medidas preventivas propostas neste Protocolo para o ambiente de
trabalho. Importante, dentre outros, enfatizar o uso correto dos EPIs (Equipamento de Proteção
Individual).

23. Fornecer EPI adequado para os funcionários, de acordo com as atividades laborais que cada um
desenvolve (máscara, avental, luvas, calçados impermeáveis e viseiras protetoras).

24. Orientar os funcionários a não compartilhar itens pessoais como EPI, telefones, fones de ouvido,
uniformes e outros.

25. Manter distância mínima de pelo menos 1,5 m (um metro e meio), entre os outros trabalhadores e entre
estes e os alunos.



RECOMENDAÇÕESGERAIS PARA LIMPEZA EDESINFECÇÃODOAMBIENTE

1. Intensificar a higienização diária, limpando com álcool 70% ou outro produto desinfetante com ação
virucida aprovado pela ANVISA os ambientes, incluindo pisos e interruptores de luz, reforçando
locais de maior circulação e as superfícies mais tocadas. O procedimento deve ser realizado de forma
regular, após o expediente de trabalho ou sempre quenecessário.

2. Realizar a limpeza e desinfecção de todos os objetos e as superfícies tocadas com maior frequência
como telefones, maçanetas, corrimão, balcão, recepção, bancadas, cadeiras, equipamentos de treino,
dentre outros, sendo necessário refazer a higienização e desinfecção naqueles objetos/superfícies que
o aluno manteve contato.

3. Os alunos devem utilizar flanelas descartáveis ou similares para desinfeção dos aparelhos de
treinamento, antes de cada uso.

4. É permitida a rotatividade na utilização dos aparelhos/equipamentos, desde que realizada a limpeza
conforme mencionado nos itens anteriores e disponibilizado álcool 70% para utilização constante
pelos alunos.

5. Recomenda-se que os banheiros sejam higienizados e desinfetados, frequentemente. Manter nos
banheiros papel toalha, sabão líquido e água para lavagem das mãos.

6. Implantar registro de controle das desinfecções realizadas no ambiente de trabalho, com a assinatura
dos funcionários responsáveis.

7. Higienizar com álcool 70% as máquinas de cartão, após utilização por cada usuário. Recomenda-se
envolver as máquinas em plástico transparente, para facilitar a higienização.

8. Recomenda-se, posicionar Kits de limpeza em pontos das áreas de musculação e peso livre, para que
os alunos higienizem os equipamentos (colchonetes, halteres e máquinas) com produto específico
para esse fim. Utilizar material descartável.

9. Disponibilizar mão de obra de limpeza e desinfecção, durante todo o período de funcionamento do
estabelecimento. Sendo necessário utilizar álcool ou hipoclorito de sódio a 1%, quaternário de
amônia ou qualquer outra substância saneante que seja de ação virucida autorizados pelaANVISA.

10. Toda limpeza e desinfecção de objetos e superfícies da academia devem ser realizadas por
profissionais utilizando EPIs (como luvas, máscaras, óculos de proteção e roupas de uso exclusivo
para execução do trabalho).

11. Após a utilização do espaço tatame, no octógono, deve ser utilizado pulverizador para limpeza e
esterilização com água sanitária, cloro ou produtos virucidas.

12. Providenciar o recolhimento, frequência e descarte correto do lixo, evitando o seu acúmulo.

13. Utilizar lixeiras com tampa e aberturas sem contatomanual.



ORIENTAÇÕESGERAIS PARA ÁREA DE PISCINA

1. As atividades de natação deverão seguir as mesmas normas de distanciamento.

2. Renovar regularmente a água das piscinas.

3. Disponibilizar, próximo a entrada da piscina recipiente de álcool em gel 70% para que os
alunosusem antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina.

4. Uso obrigatório de máscara por alunos, colaboradores e terceirizados que estejam fora da água.

5. Uso obrigatório de máscara do tipo face shield por professores dentro da área da piscina. Elas
devem ser higienizadas com água e detergente ou com álcool a 70% a cada duas horas, no
mínimo.

6. Exigir o uso de chinelos por alunos e colaboradores e ter dispositivo para limpeza deles
antes da entrada da área da piscina.

7. Garantir a qualidade da água nas piscinas seguindo os critérios estabelecidos de cloração,
filtraçãoe controle do PH.

8. Disponibilizar, na área da piscina, suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha
deforma individual.

9. Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas, bordas e materiais utilizados
pelosalunos durante a aula.

10. Para evitar aglomeração, oriente que os alunos aguardem o horário da aula em áreas que
tenhammarcação de distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) no piso.

11. O vestiário deve ter delimitação em bancos, pias e pisos para que os alunos se mantenham
emuma distância de 1,5 m (um metro e meio) entre eles.

12. Proceder com a lavagem semanal dos filtros e circulação contínua com testagem do
funcionamento das bombas a cada 3 dias.

13. Aspiração do fundo da piscina a cada 2 dias, pelo menos.

Obs.: Segundo o CDC (Centro de Controle e prevenção de Doenças Norte-Americano), não
existem comprovações de que o vírus possa ser transmitido em águas tratadas.

Funcionamento das Aulas

-- A piscina deve ser dividida em salas de aula com separação por raias, de acordo com o nível
de aprendizagem da turma.

-- O professor pode usar todas as extremidades (bordas e raias) da “sala de aula” para que os
alunos fiquem sempre a uma distância de 1,5 m (um metro e meio) entre eles.

-- Para reduzir o número de alunos na piscina, recomenda-se: remanejar os alunos para
horários mais ociosos, em períodos de menos procura.

-- Evite usar materiais como nadadeiras, pranchas e palmares.
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ORIENTAÇÃO PARAMANUSEIO CORRETO DASMÁSCARAS:

-Higienizar as mãos antes de colocar a máscara e depois de retirá-la;

-Cobrir boca e nariz com a máscara;

-Garantir que há conforto para respirar;

-Evitar o uso de maquiagem;

-Trocar a máscara, caso ela fique úmida;

- Caso a máscara seja de tecido, lavá-la separadamente das outras roupas e passar com ferro quente.

ANEXO I

USO CORRETO DE MÁSCARA FACIAL





ANEXO II

HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS





ANEXO III

MATERAIS RECOMENDADOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE
SUPERFÍCIES

Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem:

• Hipoclorito de sódio a 0.1% (concentração recomendada pela OMS)

• Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1%

• Dicloroisocianurato de sódio (concentração de 1,000 ppm de cloroativo)

• Iodopovidona (1%)

• Peróxido de hidrogênio 0.5%

• Ácido peracético 0,5%

• Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05%

• Compostos fenólicos

• Desinfetantes de uso geral aprovados pelaAnvisa

Caso você dilua a solução, tenha atenção para que não fique fora da concentração ideal, ou não
seráefetiva para eliminação de bactérias, vírus, inclusive para eliminar o SASR-CoV-2.

A solução preparada de água sanitária dever ter utilização imediata após diluir. E não pode ser
armazenadapara uso em dia seguinte.

Problema: oxida metal, instável após diluição e pode ser desativado com a luz, inativado quando
apresenta matéria orgânica.

Lembre-se de que, a desinfecção somente é efetiva após limpeza. Caso tenha sujidade
visível, retira-se com papel seco e realiza a secagem, pois a maioria dos desinfetantes se
tornam inativosna presença de local úmido e com sujidade.

Importante: sabe-se que, na maioria dos casos, os desinfetantes levam de cinco a dez
minutos de contato para inativar microrganismos. Após a aplicação do produto, é necessário
esperar esse tempo para que ele faça efeito.

Sobre a diluição dos saneantes a ANVISA recomenda:

Água Sanitária: diluir duas colheres e meia de sopa de água sanitária em 1L de água, e,
após a diluição, indica-se a utilização dessa solução no mesmo dia, evitando-se perda de
eficácia.Esta solução deve ser mantida em frasco (de preferência o escuro), e longe do sol
(informação atualizada pela NT 47ANVISA).

Alvejante comum: diluir duas colheres de sopa de alvejante em 1L de água (informação
atualizada pela NT 47ANVISA).



Plásticos e borrachas deterioram com o tempo após a aplicação de álcool a 70%, e, sendo
assim recomenda-se a aplicação de soluções de quaternário de amônio, como por
exemplo, o lysoformou qualquer outro saneante recomendado pela ANVISA. Atente-se
para a diluição adequada.

Fonte: Nota Técnica ANVISA 04/2020. (Adaptado)

ATENÇÃO:

Diluição de Hipoclorito de sódio a 1%: Diluir 10ml de hipoclorito de sódio para cada 1 litro de água.
O hipoclorito usado pode ser a água sanitária comum

Manter as soluções preparadas em frascos não transparentes, bem fechados, devidamente
identificados e longe de fontes de luz e calor. Preferencialmente, preparar as soluções a cada dia de
utilização;

Outras soluções podem ser utilizadas obedecendo as recomendações de preparo e utilização dos
respectivos fabricantes (presentes nos rótulos ou fichas técnicas dos produtos), ou orientações de
especialistas e autoridades sanitárias.



ANEXO IV

VIABILIDADE DO VÍRUS EM SUPERFÍCIES
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