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Rio de janeiro, 09 de junho de 2020. 

 

ASSUNTO: COVID 19 - Proposição de Normas e Condutas para POSSÍVEL reabertura 

gradativa das Academias, Studios de Atendimento Personalizado, Centros de Ginástica, 

Estabelecimentos de Práticas Esportivas Diversas e atuação do Profissional de Educação 

Física autônomo/liberal no momento em que o Poder Público entender que deve começar 

a adotar a medida de flexibilização no isolamento para estes estabelecimentos. 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA PRIMEIRA REGIÃO 

- CREF1, neste ato representado pela COMISSÃO IMPERIAL DO CONSELHO 

REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE PETRÓPOLIS-RJ, devidamente autorizado 

pelo Presidente do CREF1, Rogério Melo, vem por meio deste documento apresentar um 

conjunto de Normas e Condutas a serem implementadas pelos Profissionais de Educação 

Física e Estabelecimentos de Condicionamento Físico (Academias, Studios de 

Atendimento Personalizado, Centros de Ginástica e Estabelecimentos de Práticas 

Esportivas Diversas), com fito de que se permita a REABERTURA GRADATIVA das 

academias, demais estabelecimentos que oferecem atividades   físicas   e   realização   de   

treinamentos   personalizados,   imediatamente APÓS ULTRAPASSARMOS O PICO 

DE CONTÁGIO pelo COVID-19. 

  

Primeiramente, destacamos que o Profissional de Educação Física é um 

Profissional de Saúde, reconhecido pela resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

Nº287 de 8 de outubro de 1998 e Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 2241-40 e 

que foi recentemente convocado para capacitação do Ministério da Saúde – “O Brasil 

Conta Comigo – Profissionais da Saúde” portanto, aptos a trabalhar em meio  à pandemia 

do coronavírus, bem como sermos agentes multiplicadores de conhecimentos e 

comportamentos sobre as medidas profiláticas necessárias para a não proliferação do 
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vírus, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério 

da Saúde. 

Ressaltamos aqui, que autoridades em Saúde e Exercício Físico como a 

Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE), informa que a 

prática regular de exercícios físicos está associada a melhora das funções imunológicas 

em seres humanos, otimizando as defesas do organismo diante de agentes infecciosos 

sendo uma importante ferramenta no tratamento e prevenção de doenças como diabetes, 

hipertensão, doenças cardiovasculares, entre outras; e o Laboratório de Vida Ativa da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LaVA – UERJ) salienta que a atividade física 

é eficaz para prevenir e tratar doenças cardíacas, diabetes e oito tipos de câncer, pois 

pessoas com estas patologias estão mais suscetíveis as complicações e agravamento pelo 

COVID-19. Como a atividade física tem efeitos imediatos no funcionamento 

imunológico e na inflamação, semelhante a tomar um medicamento diariamente, as 

pessoas podem reduzir o risco de infecções virais graves, o risco de doenças crônicas e 

aliviar a severidade da infecção simplesmente mantendo o hábito diário de se exercitar. 

Desta forma, sabedores da responsabilidade que recai sobre nossa categoria 

quanto a necessária intervenção dos Profissionais de Educação Física na promoção de 

saúde da sociedade fluminense, passamos a apresentar as seguintes Normas e Condutas 

desenvolvidas em caráter técnico, que possibilitam a reabertura gradativa das academias e 

espaços destinados à prática esportiva: 

 

1. Academias, Studios de Atendimento Personalizado, Centros de Ginástica, 

Estabelecimentos de Condicionamento Físico e de Atividades Esportivas Diversas: 

 

1.1. A entrada e número de clientes nesses estabelecimentos deverão ser planejados, 

organizados e executados pelo gestor, com aviso prévio aos clientes para que não 

se tenha aglomeração, atentando sempre a distância de segurança de 2m, por 

pessoa, na entrada, saída e utilização do estabelecimento; 
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1.2 Nos primeiros 30 dias que se sucedem a reabertura, o horário de funcionamento dos 

estabelecimentos ficará restrito de segunda a sexta-feira, de 5h às 12h e retornando às 17h 

indo até às 22h; 

1.3. Cada estabelecimento deverá apresentar algum tipo de controle que limite o número 

de frequentadores por hora, seja por gênero, número de matrícula, CPF ou marcação por 

aplicativos; 

1.4. Os estabelecimentos que estiverem em funcionamento deverão ter preenchido o 

termo de adesão, assinado pelo gestor e possuir o selo “Academia Segura”; 

1.5. Qualquer cliente, profissional, colaborador ou terceirizado que apresentar sintomas 

como: tosse seca, febre, cansaço (falta de ar e fadiga), congestionamento nasal, 

inflamação na garganta, sintomas estes informados pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), ainda que leves, deve ser impedido de voltar às atividades; 

1.6. Idosos acima de 60 anos e Portadores de DCNT – Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, neoplasias malignas, diabetes e 

doenças respiratórias e renais crônicas) deverão ser orientados a NÃO frequentar estes 

ambientes, devendo seguir as orientações das autoridades de saúde e permanecer em 

isolamento; 

1.7. Preenchimento de um Termo de Responsabilidade e Ciência oferecido pelo 

colaborador a todos os frequentadores. Neste termo, deve conter as normas a serem 

seguidas pelos frequentadores e acordando que, ao apresentar quaisquer sintomas citados 

no item 1.2, este estará impedido de frequentar as dependências deste estabelecimento. O 

Termo deverá estar em duas vias, uma para o colaborador e outro para o frequentador; 

1.8.  Deverá ser preenchido pelo aluno um questionário digital (google®) de retorno a 

atividade física orientada, para maior controle dos hábitos, perfil e estado de saúde dos 

usuários; 

1.9. Definir cartilha padrão a ser exposta e divulgada nos espaços fitness referente a 

higienização sanitária e combate à contaminação por COVID-19 e comunicação 

constante aos clientes e profissionais, por meio de canais digitais, sobre os novos padrões 

de higiene e novas medidas adotadas pelo Ministério da Saúde e Poder Público; 
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1.10. Na entrada dos estabelecimentos deverá ser disponibilizado um recipiente de álcool 

a 70° ao lado de controles biométricos ou de catracas; 

1.11. Afixar na entrada, em local visível, a metragem ativa do estabelecimento, visando 

facilitar eventuais fiscalizações pelo Poder Público; 

1.12. O estabelecimento deverá disponibilizar na entrada um TAPETE SANITIZANTE 

para a higienização dos calçados ou, na falta dele, o aluno deverá trocar o calçado que 

vem da rua pelo tênis, que irá utilizar para a prática dos exercícios; 

1.13. Todos os frequentadores e colaboradores que possuírem cabelos longos devem 

permanecer com os mesmos presos, diminuindo, assim, área exposta passível de 

portabilidade do vírus; 

1.14. Uso obrigatório do Álcool 70° ou outro produto comprovadamente eficaz, para 

higienização dos equipamentos, por parte do aluno após o uso e lixeiras com tampas para 

descarte sem manuseio;  

1.15. Uso obrigatório do Álcool 70° ou outro produto comprovadamente eficaz, para 

higienização dos equipamentos, por parte da Zeladoria do Estabelecimento e lixeiras com 

tampas para descarte sem manuseio; 

1.16. O aluno deverá portar ao entrar na academia uma toalha individual para forrar os 

equipamentos de treino durante o uso, um pequeno frasco de álcool 70° para utilizar nas 

áreas dos equipamentos em que toca as mãos e garrafa individual para ingesta hídrica; 

1.17. Retirada de todos os tapetes, criando uma alternativa que impeça a contaminação 

entre a rua e o piso limpo do estabelecimento, como por exemplo: substituição deles por 

panos embebidos em hipoclorito de sódio ou outro produto eficaz. Esses procedimentos 

de limpeza e higiene deverão se estender a todos os ambientes; 

1.18. Os bebedouros coletivos se limitarão exclusivamente ao uso de garrafas individuais 

trazidas pelos clientes; 

1.19. Autorização para aulas coletivas apenas em locais arejados e ventilados, 

preservando a distância de segurança de 2m² e sendo obrigatório o uso de máscara; 

1.20. Sanitização geral dos espaços durante o dia com hipoclorito de sódio ou outro 

produto comprovadamente eficaz na eliminação do vírus; 
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1.21. Demarcação de áreas no solo ao redor dos aparelhos para fácil visualização do 

correto distanciamento sanitário, 2m entre as pessoas; 

1.22. Todos os clientes, profissionais, colaboradores ou terceirizados deverão estar 

obrigatoriamente de máscara e serem capacitados e orientados sobre as medidas de 

prevenção; 

1.22.  A demonstração e orientação dos exercícios deverão acontecer a 2m² de distância; 

1.23. A permanência dos clientes no estabelecimento deverá ser permitida em 

consonância com cada realidade, mantendo a distância de segurança sanitária de 2m², 

observando-se intervalos de 20 minutos entre as turmas para saída, higienização de 

aparelhos e solo de acordo com itens anteriores, e entrada da nova turma (nas salas de 

atividades coletivas); 

1.24. Não será permitido o uso de ar condicionado no interior dos estabelecimentos. Estes 

só poderão funcionar com ventilação de portas, janelas e/ou exaustores que promovam a 

troca constante e ininterrupta do ar ambiente; 

1.25. Neste primeiro momento da flexibilização da abertura, os chuveiros deverão ser 

INTERDITADOS, portanto não liberados para o banho dos alunos. O vestiário deverá ser 

limitado ao uso de mictórios, pias e vasos sanitários; 

1.26. Os armários e escaninhos, deverão ser reduzidos em 50%, ou seja, à metade; 

1.27. Disponibilizar próximo a borda das piscinas, recipiente de álcool em gel a 70% para 

que clientes usem antes de tocar na escada ou nas bordas e, também, observar as normas 

de distanciamento e higiene recomendadas; 

1.28. Limpar escadas e corrimão após cada aula; 

1.29. Cobrar uso de chinelos nas áreas aquáticas; 

1.30. As academias e afins estarão sempre disponíveis para vistoria, orientação e 

fiscalização pelos órgãos competentes (CREF1, ANVISA e VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA). 
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2. Profissionais de Educação Física autônomos/liberais:  

 

2.1. As atividades podem ser realizadas tanto em domicílio, em estabelecimentos 

próprios ou ao ar livre, desde que respeitando todos os seguintes cuidados de prevenção à 

contaminação: 

2.1.1. Obrigatório o uso de máscara pelo cliente e pelo profissional no qual deverá 

orientar seu cliente sobre todas as medidas de prevenção citadas; 

2.1.2. Todos os profissionais e clientes que possuírem cabelos longos devem permanecer 

com os mesmos presos, diminuindo, assim, área exposta passível de portabilidade do 

vírus; 

2.1.3. Uso obrigatório do Álcool 70° ou outro produto comprovadamente eficaz, para 

higienização dos equipamentos e do solo, por parte do profissional após o uso; 

2.1.5. Retirada de todos os tapetes, criando uma alternativa que impeça a contaminação 

entre a rua e o piso limpo em caso de atendimentos em residência; 

2.1.6. Sanitização do espaço com hipoclorito de sódio ou outro produto 

comprovadamente eficaz na eliminação do vírus no início, final e intervalo das aulas; 

2.1.7. A demonstração e orientação dos exercícios deverão acontecer a 2m² de distância; 

2.1.8. A permanência dos clientes no local deverá ser permitida em consonância com 

cada realidade, mantendo a distância de segurança sanitária de 2m²; 

 

 2.2. Os profissionais autônomos/liberais deverão seguir as seguintes obrigações:  

 

a) O profissional deverá higienizar as mãos antes e ao final das atividades;  

b) O profissional deverá obrigatoriamente estar usando máscara;  

c) O cliente deverá ser questionado se apresenta sintomas respiratórios ou se está em 

quarentena ou isolamento em decorrência do COVID-19 e, em caso positivo, não deverá 

ser prestado atendimento e informar ao profissional que o atendeu caso venham a ter 

sintomas ou resultados positivos para a COVID-19; este contato deverá ser realizado de 

forma prévia, através de canais digitais, como forma de prevenção.  
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d) Manter as atividades com TODOS os cuidados de higienização das mãos, uso de 

álcool gel, distanciamento, etiqueta da tosse, limpeza e ventilação dos ambientes como 

orienta a Organização Mundial de Saúde. 

e) Profissionais que executarem atendimentos a clientes que vierem a positivar para os 

testes de COVID-19 deverão imediatamente parar os atendimentos, informar o fato às 

autoridades sanitárias do seu município e se manter em quarentena, em conformidade 

com as orientações destas autoridades.  

 

Diante de todo exposto, irmanados no enfrentamento desta pandemia pelo 

coronavírus, nos colocamos à disposição dos Órgãos competentes para contribuir com 

qualquer discussão pertinente ao assunto como órgão consultivo na prevenção e 

promoção da saúde.  

 

Atenciosamente, Conselho Regional de Educação Física - CREF1/RJ, aqui 

representado pela Comissão Imperial do CREF1- Petrópolis/RJ. 

 

 

 

 

 

mailto:cref1@cref1.org.br
http://www.cref1.org.br/

