
 

 
 

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO PARA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 
CORONAVÍRUS NAS ACADEMIAS – VESTIÁRIOS, CHUVEIROS E BANHEIROS 
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Este documento, elaborado em Agosto de 2021, apresenta recomendações para prevenção da 
COVID-10 em Academias (condicionamento físico e áreas afins). As propostas para o 
gerenciamento dos riscos são baseadas nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, 
Centers for Disease Control and Prevention – CDC e Ministério da Saúde. Devido ao caráter 
dinâmico da pandemia, as informações aqui descritas podem sofrer alterações e ou 
atualizações, dependendo da situação epidemiológica da COVID-19 e o surgimento de novas 
evidências científicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 (do inglês, Coronavírus Disease-2019), causada pelo SARS-CoV-2, 

trata-se de uma doença infecciosa, pandêmica e de transmissão inter-humana (pessoa a 

pessoa). O período de incubação da doença é, em média, de 5 a 6 dias, no entanto, pode 

estender-se até 14 dias. Sua transmissão ocorre pelo, por contato direto de pessoa-pessoa, por 

meio de gotículas de saliva e através de objetos e superfícies contaminadas, seguido de 

contato com a boca, nariz ou olhos.  Seus principais sintomas incluem coriza, dor de 

garganta, dores no corpo e febre.  

O objetivo desse protocolo é prevenir e mitigar a transmissão da COVID-19 nos 

ambientes de vestiários e banheiros das academias e estabelecimentos afins, contribuindo 

para um ambiente mais seguro e saudável para colaboradores e clientes. A adoção das 

medidas preventivas constantes deste documento torna-se indispensável para o 

desenvolvimento seguro e viável das atividades comerciais, minimizando, assim, os 

potenciais riscos para a transmissão viral.  

 
 
 

2. RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS PARA USO DE VESTIÁRIOS, 
CHUVEIROS E BANHEIROS 

 

Banheiros  

• Restringir o uso dos banheiros à sua capacidade, evitando aglomeração; 

• Disponibilizar na entrada material informativo com as principais recomendações para 

uso do ambiente e medidas de prevenção: uso de máscaras, lavagem e antissepsia das 

mãos com álcool a 70% e distanciamento;  

• Recomenda-se que nos ambientes estejam disponíveis: dispensadores com álcool a 

70%; sabão líquido e papel toalha; 

• Acesso as pias com água corrente para higienização das mãos; 

• Uso de lixeiras com tampa acionadas por pedal;  

• Deve-se sinalizar a delimitação da distância de 1,5 a 2,0 m nos pisos, pias e bancos 

(quando houver). 



 

 

Uso do Chuveiros 

• O uso de chuveiros deverá ser limitado à 50% do quantitativo total. É necessário que 

haja barreira física entre os chuveiros, respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 m.  

• Os usuários serão orientados a utilizar o desinfetante e papel toalha disponibilizados 

pela instituição para a desinfecção da válvula de acionamento do chuveiro (torneira) 

antes e após o banho. 

• Os usuários serão orientados a estarem calçados com sandálias durante o banho. 

 

Vestiários 

• Restringir o uso de 50% da sua capacidade, evitando aglomeração; 

• Disponibilizar na entrada material informativo com as principais recomendações para 

uso do ambiente e medidas de prevenção: uso de máscaras, antissepsia das mãos com 

álcool a 70% e distanciamento;  

• Recomenda-se que nos ambientes estejam disponíveis: dispensadores com álcool a 

70%;  

• Uso de lixeiras com tampa acionadas por pedal;  

• Deve-se sinalizar a delimitação da distância de 1,5 nos pisos e bancos  (quando 

houver); 

• Restringir o uso de 50% do quantitativo dos armários, respeitando o distanciamento 

mínimo de 1,0 m entre os nichos.  

• Os usuários deverão realizar a desinfecção da porta do armário, bem como da região 

interna antes e após o uso para acondicionamento de seus materiais. 

 

 

2.2 Higienização dos Ambientes 

  

 O novo Coronavírus pode permanecer viável por horas e até dias, variando de acordo 

com a superfície, nesse sentido, a limpeza de objetos e superfícies, seguida de desinfecção, 

são medidas recomendadas para a prevenção da COVID-19. A limpeza refere-se à remoção 



 

de germes, sujeiras e impurezas das superfícies, mas não promove a eliminação de germes 

como na desinfecção, através do uso de produtos químicos. 

  

 Dessa forma recomenda-se: 

 

• A intensificação da higienização diária de vestiários e banheiros com produtos 

desinfetantes com ação viricida aprovados pela Agência de Vigilância Sanitária - 

ANVISA. Todos os suportes de papel-toalha e papel higiênico, saboneteiras, 

torneiras, acionadores de descarga, assento do vaso, pia, ganchos, lixeiras, 

maçanetas de portas e demais peças devem ser higienizadas; 

• A limpeza e a desinfecção dos banheiros e vestiários devem ser feitas, de 

preferência, sem aglomeração de clientes; 

• Implementar registro de controle de limpeza e desinfecções realizadas nos 

ambientes; 

• Realização da limpeza concorrente (processo realizado para a manutenção da 

limpeza durante o funcionamento do estabelecimento) desses ambientes, a cada 

três horas, e a limpeza terminal (processo mais completo e intenso que inclui a 

lavagem de todas as superfícies) ao final do expediente; 

• Não varrer o chão, utilizar a limpeza úmida (Sistema de Mop); 

• A limpeza das superfícies deve ser unidirecional, do centro para as extremidades, 

das áreas mais limpas para as mais sujas; 

• Começar a limpeza pelas torneiras e lavatórios, em seguida chuveiro, vaso 

sanitário e por último o piso; 

• As lixeiras devem ser forradas com saco plástico e, de preferência, com 

acionamento de pedal para abertura e fechamento; 

• O profissional responsável pela limpeza dos ambientes deverá utilizar 

equipamentos adequados de proteção individual: luvas, máscaras, aventais, óculos 

e proteção ou protetor facial. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO I - DESINFETANTES PARA USO CONTRA O SARS-COV-2 BASEADO NA 

NOTA TÉCNICA N. 26/2020 ANVISA 
 
-  Hipoclorito de sódio a 0,5%; 
- Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3,9%; 
- Iodopovidona (1%); 
- Peróxido de hidrogênio 0,5%; 
- Ácido peracético 0,5%; 
- Quaternários de amônio como cloreto de benzalcônio 0,05%; 
- Compostos fenólicos; 
- Desinfetantes de uso geral com ação contra vírus. 
 
 

DILUIÇAO 
 

Para a limpeza de superfícies e objetos, a Anvisa autoriza a substituição do álcool a 
70% por hipoclorito de sódio a 0,5%, alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 
2-3,9%, iodopovidona 1%, peróxido de hidrogênio 0,5%, ácido peracético 0,5%, quaternários 
de amônio como cloreto de benzalcônio 0,05%, compostos fenólicos e desinfetantes de uso 
geral com ação contra vírus. Também é possível diluir 1 copo (250 ml) de água sanitária em 1 
litro de água ou 1 copo (200 ml) de alvejante em 1 litro de água; 
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ANEXO II – IMPRESSO PARA CONTROLE DE HIGIENIZAÇÃO  
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