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Sindicato dos Estabelecimentos de Esportes Aéreos, 

Aquáticos e Terrestres do Estado de São Paulo 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

O Fantástico deste ultimo domingo (19/07/2020) apresentou um dado 

levantado junto ao Texas Medical Association dizendo do alto risco de 

contaminação nas Academias de Condicionamento Físico. É importante 

esclarecermos que o termo generalizado “Academia” não pode ser usado 

sem que se conheça o princípio de funcionamento de cada uma das 

empresas envolvidas neste ramo de atividade de prestação de serviços. 

Uma Academia de Tênis, por exemplo, não representa quase nenhum tipo 

de risco tendo em vista que os clientes em quase sua totalidade chegam de 

carro, já paramentados e com seu equipamento de treino pessoal, ficando 

distante do professor ou do adversário por mais de 10m e não usam o 

vestiário após o treino ou a aula. Situação diferente que requer maiores 

cuidados é a academia de luta por contato onde a intervenção é 

fundamentalmente aos pares. Cada modalidade esportiva de treinamento 

físico tem a sua característica a ser observada antes de qualquer julgamento 

mas quando falamos em Academia, vislumbra-se automaticamente a sala 

de ginástica, o parque de musculação e/ou a piscina, onde os protocolos de 

higiene e proteção aos empregados e aos clientes estão sendo seguidos 

rigorosamente para a preservação da vida e da empresa geradora de 

empregos, responsável pela manutenção de inúmeras famílias. Bom seria se 

as matérias voltadas ao esclarecimento da população viessem com dados 

informativos sobre o princípio de funcionamento de cada modalidade de 

atendimento em condicionamento físico e/ou esportes, como o citado 

exemplo do futebol. Lembro que o contato físico entre o dentista ou o 

cabeleireiro é notório enquanto o contato físico entre o personal trainer e 

seu cliente é praticamente nulo. Lembro também que os cuidados que as 

Academias estão tomando para a retomada dos seus negócios é muito mais 

do interesse do empresário; imagine se corre o boato de que, na Academia 

Tal, alguém contaminou-se e adoeceu ou veio a óbito – nunca mais esse 

empreendimento irá recuperar-se. 

 

São Paulo, 21 de julho de 2020. 
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