
PROTOCOLO PARA 
REABERTURA DOS TATAMES 

PÓS COVID-19 
INÍCIO: IMEDIATAMENTE APÓS O PODER PÚBLICO PERMITIR A RETOMADA DAS ATIVIDADES.



RECOMENDAÇÕES PARA TODAS AS FASES:

• 1. Capacho desinfetante na entrada do tatame.

• 2. Medirem em casa sua temperatura em repouso.

• 3. Não comparecer ao treino se a temperatura estiver superior a 37,5 graus. 

• 4. Caso tenha sintomas como tosse e indisposição, não devem comparecer ao 

treino

• 5. Limpeza das mãos e dos pés com álcool gel antes e depois de entrar no 

tatame. 

• 6. Uso obrigatório de chinelo nos arredores do tatame.



HIGIENE DO KIMONO E ACESSÓRIOS DE TREINO:

• 7. Lavar o kimono diariamente .

• 8. Uso de garrafa de água individual. 

• 9. Liberar a saída de água no bebedouro somente para uso de garrafas 
individuais.  

• 10. Uso de máscara é fortemente recomendado para realização do treino.



Usar os vestiários somente se necessário

• 11. Incentive seus alunos a evitarem usar os banheiros, a menos que seja 
absolutamente necessário.

• 12. Oriente seus alunos a virem vestidos com seus uniformes e 
minimizarem o uso dos vestiários.

• 13. Incentivar os alunos a trazerem suas próprias toalhas para ajudar na 
manutenção da higiene pessoal. 



Modelos de bonecos de treino

• 12. Os alunos devem ser incentivados a trazerem os seus próprios bonecos feitos em casa para as 
aulas sem contato. 



Delimitação da área do tatame

• 13. Limitar a quantidade de alunos, proporcionalmente ao tamanho do tatame. (uma média de 4 x    2 m por 
aluno).

• 14. Delimitar com fita o espaç̧o em que cada aluno ou dupla de alunos (FASE 2) deverá se exercitar no tatame, 
bem como a demarcação para os acompanhantes (que assistem as aulas no banco), respeitando 1,5 m de 
distância um do outro. 



Manutenção e higiene do tatame

• 15. Disponibilizar recipientes com álcool em gel a 70% para uso dos alunos, acompanhantes e colaboradores 

em todas as áreas do tatame (entrada, vestiários, etc). 

• 16.Manter as janelas abertas e o ambiente ventilado.

• 17. Antes e após as aulas o tatame deverá ser limpo com agente desinfetante, incluindo vestiários e banheiros. 

Os panos utilizados deverão ser lavados com água e sabão. 

• 18. Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos nas áreas do tatame, bem como áreas de 

condicionamento físico, contendo toalhas de papel ou qualquer pano, além de produto específico de 

higienização para que os alunos/atletas possam usar nos equipamentos de treino. 

• 19. Imediatamente antes de subir no tatame, deve-se: lavar com água e sabão os pés e/ou higienizar as mãos e 

as solas dos pés com álcool 70%. 

• 20. No mesmo local, deve haver orientação para descarte imediato das toalhas de papel. 



FASE 1: DURAÇÃO DE 2 SEMANAS

• Faixa etária: de 15 a 50 anos de idade. Tipo de treinamento recomendado: 

• a) Condicionamento Físico com exercícios específicos para o jiu-jitsu. Treino Individual, 

respeitando os critérios de higiene e espaço, sendo 1 aluno para cada 4m x 2. 

• b) Aulas práticas e expositivas com o boneco de treino (aspectos técnicos e estratégicos). 

• C) Uso de máscara para a realização do treino. 

• d) Sem apertos de mãos. Acene. O encerramento das aulas deve ser limitado ̀a saudação formal. 

• e) Os alunos não devem alinhar no início ou final de cada aula (cada um ficará no seu espaço 

delimitado).  



FASE 2: DURAÇÃO DE 2 SEMANAS

• Ini ́cio: Após o término da fase 1. 

• Faixa eta ́ria: entre 6 a 50 anos. Orientac ̧ões gerais para o treinamento: 

• a) Intensidade leve, enfatizando técnico ta ́tico /lu ́dico, podendo ser em DUPLAS de praticantes FIXAS. As 

duplas devera ̃o exercitar-se juntas durante toda a fase 2, para a parte técnica.  Ou seja, as duplas serão as 

mesmas todas as aulas até o final da fase 2.

• Para isso, é recomendado o seguinte critério para formac ̧a ̃o de duplas: 

• 1. Irma ̃os / pessoas que se deslocam juntas ao treinamento.

2. Que residem no mesmo bairro ou morem no mesmo prédio.

3. Que estudam na mesma escola/ universidade / empresa. 

• 4. Que tenham massa corporal semelhante

• C) O uso de ma ́scara e ́ fortemente recomendado para atletas e técnicos. 



FASE 3: DURAÇÃO DE 2 SEMANAS

• Ini ́cio: Após o término da fase 2, ou quatro semanas após a permissão concedida 

pelos órgãos pu ́blicos de sau ́de. 

• Faixa etária: de 4 a 59 anos. 

• Orientações gerais para o treinamento: 

• a) Treinamento leve e té́cnico para as faixas etá́rias que estão iniciando na fase 2 

e 3. 

• b) Treinamento de intensidade moderada para os participantes da fase 1. Obs: 

Uso de máscara é recomendado.



FASE 4: DURAÇÃO: PERÍODO
INDETERMINADO, CONFORME 

ORIENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE.

• Ini ́cio: Após o término da fase 3. 

• Faixa etária: livre. 

• Orientações gerais para o treinamento:

Intensidade leve para os iniciantes da fase 4; Intensidade moderada para os 

iniciantes da fase 2 e 3; Intensidade livre para os que iniciaram na fase 1. 

• Os critérios de higiene se mantém.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Protocolo elaborado por Eduardo Leitão, juntamente com as filiais da Cia Paulista BJJ, localizadas em São Paulo, Estados 

Unidos, Itália e Austrália.

• Na Austrália já foram retomadas as atividades, sendo que estão na fase 1.

• FONTES:

•  Cartilha com Orientaço ̃es de Reabertura das Academias – ACAD Brasil / CREF-SP 

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

•  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5343532/ 

•  https://www.teamusa.org/USA-Judo/Go/2020/USA-Judo-Coronavirus-Update 

•  https://www.teamusa.org/Coronavirus-Updates 

•  file:///C:/Users/User/Downloads/USOPC%20Coronavirus%20Update_040320.pdf 

•  Nota te ́cnica ANVISA 34/2020 


