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UFMA celebra
Simpósio de incentivo
a produção científica
na área de Educação
Física

Josélia Bezerra
CREF 000565 – G/MA
Conselheira do CREF15
Laerth Garcez
CREF 000060 – G/MA
Conselheiro do Cref15
Ubiracy Ferreira
CREF 000129 - G/MA
Conselheiro do CREF15
José Wilson
Cref 001043 – G/MA
Conselheiro do CREF15
Iran Peixoto
Cref 000550 – G/MA
Conselheiro da Seccional Maranhão
Profª Denise Araújo

Diogo Oliveira
Cref 001847 – G/MA
Coordenador da Seccional do
Maranhão
Gisela Ruy
CREF 000637 – G/MA
Chefe de Orientação e Fiscalização
da Seccional Maranhão
Elizabeth Lima
Secretária da Seccional Maranhão

No intuito de promover e
desenvolver discussões sobre a
importância da fisiologia na prática
de exercícios físicos, incluindo os
esportes, a Universidade Federal
do Maranhão (UFMA), realizou no
final do segundo semestre de 2016
o Encontro de Fisiologia do
Exercício, evento que reuniu
profissionais, discentes e docentes
da Educação Física.
O evento buscou ainda
apresentar aos discentes dos
cursos de Educação Física a

importância da produção e do
aprimoramento do conhecimento
científico, incentivando e despertando nos acadêmicos o interesse
pela pesquisa científica, abordando os principais objetivos e
resultados obtidos pelos alunos
que já passaram pela iniciação
científica ou iniciação à docência.
No início do encontro foi
organizada uma mesa de abertura que celebrou e contemplou o
trabalho realizado pelo curso de
Educação Física da UFMA no
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CREF Seccional Maranhão
e profissionais de Educação Física
vão às ruas à favor da permanência
da Educação Física no ensino médio
disciplina educação física.
A presidente da a
Seccional Maranhão, Denise
Martins, encorpou a luta nas ruas
e saiu em defesa da obrigatoriedade e manutenção da disciplina
Educação Física na Base Nacional
Comum Curricular do ensino
médio. “ A Educação Física é
fundamental enquanto componente curricular da Educação
Básica. Isso porque a disciplina,
por meio dos nossos profissionais,
acaba assumindo a tarefa de
introduzir e integrar o aluno na
cultura corporal, o que resulta em
benefício a saúde. Por outro lado,
as aulas apresentam características próprias e inovadoras, atendendo às novas fases cognitivas,
afetivas e sociais, característico do
adolescente nessa etapa da vida,
e que somente o profissional de
Educação Física pode desenvolver
com sua experiência e técnica
específica de quem teve todo o
preparo nos seus estudos”, avalia
a professora

Conquista

Profissionais de Ed. Física e CREF15 Seccional Maranhão em ação na AV. Litorânea

Com o lema “ a favor da
Educação Física e contra o retrocesso”, a diretoria e o corpo de
técnicos da Seccional Maranhão,
junto aos profissionais de
Educação Física foram às ruas de

São Luís para protestar contra a
Medida Provisória 746/2016 do
Governo Federal. O texto previa a
reforma do ensino médio pelo
Congresso, e uma das propostas
era a não obrigatoriedade da

No último dia 13 de
dezembro, o Plenário da Câmara
dos Deputados aprovou, por 324
votos a 5, emenda do deputado
André Figueiredo à Medida
Provisória 746/16 para incluir
como disciplinas obrigatórias, na
Base Nacional Comum Curricular
do ensino médio, estudos e
práticas de educação física, arte,
sociologia e filosofia.
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desenvolvimento de
pesquisas científicas e
cenários de prática,
através do Grupo de
Pesquisa em Genética e
Esporte (Genes).
O grupo desenvolve um projeto de
pesquisa que atua junto
aos clubes maranhenses de futebol Sampaio
Corrêa e Moto Club,
oferecendo consultoria
fisiológica, trabalhando
pela prevenção de
lesões e avaliando a
carga de treinos. A
iniciativa recebe suporte do Governo do
Maranhão, através da
Lei de Incentivo ao
Esporte e do Grupo de
Supermercados Mateus.
Para o professor de
Educação Física que trabalha no
Genes, Christiano Veneroso, o
projeto é importante para os
alunos vivenciarem e aprenderem
com uma experiência prática e,
assim, construírem um futuro na
área, além de fazerem parte da
história do futebol local. “Estivemos esse ano acompanhando a
trajetória do Sampaio na série B
do Campeonato Brasileiro e
também do Moto Clube, na série
C. Um dos objetivos é alavancar
não só o futebol, mas o esporte do
M a r a n h ã o ”, c o m p l e m e n t a
Christiano.
Estiveram na mesa de
abertura, a presidente do
Conselho Regional de Educação
Física (Cref/MA), Denise Martins,
o secretário de Esportes e Lazer,
Márcio Jardim, o diretor administrativo financeiro do Sampaio
Corrêa, representando o presidente Sérgio Frota, Batista
Oliveira, o presidente do Moto
Clube, Célio Sérgio, o diretor
administrativo do Grupo Mateus,
Ilson Mateus Júnior, o chefe do

Membros do Cref15 Seccional Maranhão

Departamento do curso de
Educação Física, Francisco
Navarro, o representante do
Hospital Universitário da UFMA e
ex-reitor, Natalino Salgado, e o
vice-reitor, Fernando Carvalho.
Um dos pontos discutidos,
foram as conquistas alcançadas
pela Universidade com relação à
estrutura do curso de Educação
Física e a excelência do corpo
docente. O vice-reitor Fernando
Carvalho agradeceu o empenho de
todos os envolvidos para o crescimento do curso. “Foi possível
implantar melhorias estruturais
nos laboratórios, nas quadras e na
pista de atletismo. Também
mudamos a estrutura do corpo
docente, que atualmente possui
90% de doutores”.
Fernando Carvalho encerrou posicionando-se, em nome da
UFMA, contra a Medida Provisória
746/2016, que exclui a Educação
Física e outras disciplinas da
obrigatoriedade no ensino médio.
“Muito mais que uma disciplina,
Educação Física se trata de saúde”,
afirmou.

Do evento
Os participantes tiveram a
oportunidade de submeter seus
trabalhos nas modalidades de
apresentação oral e pôster. As
produções eram relacionadas a
três temas: Atividade física,
saúde, lazer e educação;
Nutrição aplicada à atividade
motora e Treinamento esportivo.
Em cada área temática, foram
selecionados os três melhores
trabalhos, dignos do prêmio
“SIPCEF Inovação Científica”.
A programação do evento
conta com as palestras “Qualidade da evidência científica em
Educação Física”, “Atividade
física e saúde: perspectivas para
produção científica”, “Comitê de
Ética: procedimento”, “Má
conduta em pesquisa científica”,
“ O s d e s a f i o s d a In i c i a ç ã o
Científica” e “Alto rendimento e
esporte: perspectivas para
produção científica”.
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Cartilha do Procon
previne violação
dos direitos
profissionais em
academias e orienta
consumidores

Gisela Ruy (Cref15 seccional Maranhão) e
Duarte Júnior (PROCON)

A ideia de responsabilidade social, garantindo o bem-estar
da população no que se refere à
saúde física, é uma das premissas
do CREF 15 Seccional MA, além de
g a ra n tir a o p ro f is s io n a l d e
Educação Física a justa concorrência, tirando do mercado indivíduos
que não possuem o registro
profissional. Para ilustrar a
responsabilidade para com a
sociedade e os direitos do consumidor e dos profissionais da
Educação Física, o CREF Seccional
Maranhão em parceria com o
Instituto de Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon) reuniu em
uma cartilha orientações no
intuito de evitar e/ou denunciar
qualquer violação nos espaços
que ofereçam os serviços de
atividade física.

“A união dos dois orgão,
Procon e CREF15 Seccional
Maranhão, é de extrema importância, pois propicia uma atuação em
prol da garantia do direito do
consumidor e também da valorização desta profissão que leva não só
o bem estar físico para o cliente,
como também o trabalho reflete na
saúde do consumidor. Por essa
razão é que nós, diferentemente de
outros anos, não só realizamos as
fiscalizações nas academias , como
buscamos elaborar uma cartilha
com orientações acerca dos direitos
dos consumidores nessa relação, e
também na valorização do profissional de Educação Física habilitado,
pois muitos ainda não sabem quão
importante é ter acesso a esse
profissional em prol das garantias
dos seus direitos”, avalia o diretor
do Procon, Duarte Júnior.
A cartilha expressa diversas
informações sobre a relação
consumidor e empresas que
ofertam serviços de atividade física.
“Nós reunimos em um condensado
toda a importância de se ter profissionais habilitados e as consequências para aqueles estabelecimentos
que não tiverem tais profissionais, o
que pode variar desde a aplicação
de multa à suspensão da atividade.
A cartilha realmente vem agregar
muito valor a essa relação, pois
acaba propiciando o empoderamento dos consumidores e também
dos profissionais habilitados”,

ressalta o diretor.
A cartilha está disponibilizada no formato impresso,
distribuída gratuitamente nas
academias, nas unidades do
Procon, em áreas públicas como
praças, praias e shoppings. O
material também pode ser encontrado na versão digital, no próprio
s i t e
d e
P r o c o n
http://www.procon.ma.
gov.br/files/2015/12/CARTI
LHA-CREF-ED04.pdf
Para a chefe de
Fiscalização e Orientação do
CREF15 Seccional MA, Gisela Ruy,
além de orientar os donos de
academias a contratarem profissionais de Educação Física devidamente habilitados, a cartilha
orienta a população a adquirir
serviços dentro dos aspectos
legais e que possam realmente
resultar em saúde para este
consumidor. “Conhecendo seus
direitos, o consumidor pode
cobrar das academias, além da
contratação de profissionais,
documentos que atestem a
legalidade e a salubridade do
ambiente. Por isso, a fiscalização
só tende a ser positiva, e a sociedade só tem a ganhar com isso
porque terão a garantia de que
farão suas atividades em estabelecimentos que são registrados e
que tem toda documentação para
funcionar de forma legal, além e
ter a presença do profissional de
Educação Física fazendo a orientação correta do treinamento”,
explicou.

Lei Federal
A Lei Federal 9696/1998 regulamenta a profissão de Educação
Física e exige o registro do profissional no sistema CONFEF/CREF's
para exercício da atividade. O
profissional regularmente registrado garante à sociedade que os
serviços sejam oferecidos com
qualidade e maior segurança.
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FORMADOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BACHARELADO 2016.2 UNICEUMA
DISCENTES

CPD
019360

ANA CAROLINA TORREÃO DE AZEVEDO

020561

ANA GABRIELLE RIBEIRO HONORATO

018198

ANDRÉ ROBERTO RAIOL DE SOUZA

021338

ASSUNÇÃO DE MARIA AIRES COSTA

018029

BRÁULIO JOSÉ DA SILVA BARROS

017812

DULCIANA DE MELO COÊLHO

021700

ELBA REJANE MACIEL FERREIRA

016233

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO

022332

JOSÉ RIBAMAR DINIZ JUNIOR

017974

MARCOS VINICIUS FERREIRA DE ASSUNÇÃO

018465

MAX DAVID LOPES DOS SANTOS

016227

NAIANE DE JESUS FERREIRA AMARAL

018025

RAYANE BRUNA PEREIRA SANTOS

021697

ROSIANE VIEIRA DOS SANTOS MELO

016225

SAMANTHA DE JESUS SILVA SIQUEIRA

016911

WALTER AMARAL DOS SANTOS NETO

017211

ALISSON CARLOS SANTOS MENDES

016223

ANDRÉA SANTANA CARNEIRO

018331

BRUNO RICARDO CONRADO CARVALHO

018777

ENIVALDO LIMA PIRES JÚNIOR

022463

LEILTON LEITE MUNIZ ANDRADE

019159

MYLENA SILVA COÊLHO

PARABÉNS AOS BACHARÉIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Registrados no CREF/MA-PI
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Maranhão gradua primeira
turma de bacharelado
em Educação Física

A primeira turma de alunos
formados em Educação Física
bacharelado pelo UNICEUMA no
Maranhão, tem agora a missão de
disputar e garantir uma vaga no
mercado profissional. Dos 25
novos profissionais, 14 já deram o
primeiro passo, se credenciando
junto ao Conselho Regional de
Educação Física (Cref15
SECCIONAL MARANHÃO), requisito básico para exercer a profissão.
Os profissionais graduados
em Educação Física bacharelado
possuem um diferencial em
relação aos licenciados, pois estes
têm autorização para atuarem em
academias e ambientes de aulas
práticas, como ministrar aulas de
funcional e crossfit. Já os de
licenciatura estão aptos a trabalharem em salas de aula. Isso se dá,

pela divergência da grade de
disciplinas. Caso o estudante já seja
graduado em Licenciatura e deseja
atuar em academias ou áreas
equivalentes, é necessário fazer
uma nova graduação, ou seja, o
Bacharelado em Educação Física
ou, do contrário, o profissional
estará atuando em uma área que
não é a sua de formação.
“As diferenças nas habilitações de licenciatura e bacharelado
consistem nos campos de atuação
onde a Licenciatura habilita o futuro
profissional a atuar na educação
básica e o bacharelado permite para
além do espaço não escolar. Outro
aspecto a ser destacado, está no
tempo de integralização onde a
Licenciatura a previsão é de 3 anos
e o Bacharelado em 4 anos. Convém
ressaltar, também que os currículos

propostos em ambas habilitações
permite na licenciatura uma
formação de cunho voltado as
práticas pedagógicas e de ensino
voltado ao contexto educacional
sendo o bacharelado, uma abordagem mais centrada nos aspectos
morfo-funcional e fisiológicos
permitindo na formação do futuro
profissional aplicação desse
conhecimento no individuo
saudável ou com algum tipo de
enfermidade”, é o que pontua o
professor doutor e coordenador do
Curso de Educação Física da
Universidade Ceuma, Fabiano
Furtado.
Para o professor, a importância dos novos profissionais
atuando como bacharéis em
Educação Física, com conhecimento científico e domínio prático, é
essencial para termos uma população saudável. “ Vem de encontro
a uma necessidade primeiramente
de responsabilidade social sendo
essa uma preocupação da
Universidade Ceuma, assim como
atender as possibilidades de
inserção dos profissionais de
educação física na perspectiva da
saúde em especial para atuar em
ambientes como clínicas, hospitais, unidades básicas de saúde,
centro de reabilitação, academias
entre outros”, enumera.
O especialista fala ainda da
possibilidade que surge aos
usuários do serviço de Educação
Física, pela oportunidade de ter
uma atividade física supervisionada, orientada com profissionais
que obtiveram em sua formação, o
conhecimento acerca do exercício
físico na relação da prevenção,
promoção e reabilitação da saúde.
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Atuação junto ao
Procon fortalece papel
do CREF 15 Seccional MA
como órgão fiscalizador
em municípios

Fiscais do Procon e do Cref

Em uma nova força tarefa,
realizada nas cidades de São Luís,
Pinheiro e Balsas, o Conselho
Regional de Educação Física
(CREF15 Seccional MA) e o
Instituto de Proteção e Defesa do
Consumidor do Maranhão
(PROCON/MA) percorreram 66
academias em uma série de
fiscalizações. Em São Luís, a
operação ocorreu em outubro, e
das 20 academias visitadas, 17
foram interditadas. Na cidade
Balsas, foram 11 estabelecimentos
interditados.
A chefe de Orientação e
Fiscalização do CREF15 Seccional
MA, Gisela Ruy, garante que todos
os estabelecimentos que passaram por sanção foram orientados a
se regularizar há pelo menos um
ano. “Todas essas academias já
tiveram a orientação do Conselho
Regional de Educação Física sobre
tudo o que é necessário pra ser um
e s t a b e l e c i m e n t o r e g u l a r.
Academias irregulares podem
estar oferecendo ambientes
insalubres ao consumidor, e

podem submeter seus alunos ao
risco de lesão, às vezes irreversível”,
alertou a fiscal.
O presidente do Procon/MA,
Duarte Júnior, garante que a
operação previne que os consumidores sofram qualquer dano ou
sejam lesionados durante a prática
de atividades físicas. Durante a
operação foram identificados que
algumas academias da Região
Metropolitana de São Luís estavam
funcionando sem alvará, sem
atestado da Vigilância Sanitária e
sem a presença de um profissional
de Educação Física registrado no
CREF15, o que pode gerar um dano
à vida, saúde e segurança do
consumidor. “Por isso, estamos
interditando esses estabelecimentos a fim de que possam se regularizar e oferecer um serviço de qualidade aos consumidores maranhenses”, comenta.
Na cidade de Pinheiro,
município localizado na baixada
maranhense, a 333 quilômetros da
capital São Luís, entre as principais
irregularidades encontradas foram a

ausência de profissionais formados em Educação Física, ausência
de licença da vigilância sanitária e
corpo de bombeiros e ausência de
alvarás de funcionamento.
Para o coordenador de
fiscalização da unidade do
Procon/MA em Pinheiro, Richellie
Shadai, a ação conjunta entre o
Procon e a Seccional Maranhão,
fortalece a garantia dos direitos
dos consumidores no município.
“A parceria é de grande valia, pois
visa coibir a não observação das
leis, para efetivar seu cumprimento, e assim levando a prestação de
serviços de qualidade ao consumidor, para que ele não corra risco de
ter seus direitos desrespeitados,
assim como a sua saúde prejudicada”, ressaltou.
Em Balsas, Sul do
Maranhão, foram 17 academias
fiscalizadas e destas, 11 foram
i n t e rd i t a d a s p o r e xe rc e re m
irregularmente suas atividades. A
fiscalização foi realizada em
conjunto pelo Procon/MA, CREF15
Seccional MA, Vigilância Sanitária
Municipal, Corpo de Bombeiros e
Polícia Militar.
Lá na região Sul do
Maranhão, a equipe de fiscalização
observou itens como a ausência de
licença para funcionar, a inexistência do laudo da vigilância Sanitária
e a ausência da supervisão de um
profissional de Educação Física, o
que pode resultar em lesões nos
praticantes de atividade física,
além de falta de registro no CREF.
A s i n t e r d i ç õ e s f o ra m
realizadas devido à recorrência da
infração ao disposto no Artigo
18\Parágrafo 6°, do Código de
Defesa do Consumidor, segundo o
qual são impróprios para o consumo os produtos e serviços que
põem em risco a vida, saúde e
segurança do consumidor. As
academias poderão retomar suas
atividades assim que cumprirem
os requisitos exigidos pela lei e se
regularizarem perante os órgãos
de fiscalização.
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CREF 15
Seccional-MA
celebra novos
registros em 2016*

Professor José
O professor especialista
em Fisiologia do Exercício e do
Aparelho Locomotor e fundador
d a Fe d e r a ç ã o d e J u d ô n o
Maranhão, professor José Emílio
Santos, recebeu no final de 2016
a Honraria Manoel José Gomes
Tubino, outorgado pela Câmara
dos Deputados Federal, em
Brasília.
A Honraria Manoel José
Gomes Tubino na Atividade Física,
em sua segunda edição, tem
como objetivo reconhecer o papel
relevante desempenhado pelos
Profissionais de Educação Física
em nossa sociedade, principalmente na promoção da saúde,
cidadania e melhor qualidade de
vida, contribuindo para a formação integral e o desenvolvimento
humano das crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Por iniciativa da Comissão
do Esporte (CESPO) da Câmara
dos Deputados, em parceria com
a Frente Parlamentar Mista da
Atividade Física para o
Desenvolvimento Humano,
Conselhos Regionais e Federal de
Educação Física. Nesta edição do
evento, foi realizado em aprovação ao requerimento nº 129/2016
de iniciativa do deputado Evandro
Roman (PSD/PR), subscrito pelo
deputado João Derly (Rede/RS).
Para o presidente da
Comissão do Esporte, o deputado
César Halum (PRB/TO), os
Profissionais de Educação Física
têm a responsabilidade de
orientar e acompanhar a prática
esportiva para evitar danos físicos

O CREF15-MA parabeniza
a o s e m p re s á r i o s d o s e t o r d e
Educação Física no Maranhão que
regularizaram-se junto ao Conselho
com a formalização do registro dos
novos estabelecimentos esportivos
em 2016. No total foram mais de 80
cadastros, entre academias, escolas
de natação, e espaços de Crossfit e
funcional. Diante o registro, os
empresários do ramo esportivo
passam a oferecer os serviços dentro
dos aspectos legais no mercado, com
base nos critérios que regem o
Conselho.

recebe diploma
Manoel José

* Ver página 15 e 16

DENUNCIE

“A explicação dos médicos é que
tal exercício tem um grau de
isometria muito grande e isso
pode trazer prejuízo para saúde.
Diante disso, comecei a estudar a
situação do treinamento aeróbico
e treinamento resistido, e formas
de adaptação, visando saber os
riscos que ocorrem durante a
prática, pois dependendo da
forma que for realizado, existe o
ônus e o bônus”, completou o
professor que ainda questionou
outro ponto em sua pesquisa, o da
alteração no organismo por conta
dos medicamentos de uso continuo para hipertensos e cardiopatas.
A pesquisa passa a pontuar a importância do professor de
Educação Física no ato de orientar
pacientes hipertensos na atividade

física. “Foi partindo dessa observação que eu montei um esquema de
aula , cursos e palestras, sobre o
tratamento farmacológico da
hipertensão e do exercício como
ferramenta não farmacológica.
O importante é que alguns
medicamentos alteram a frequência
cardíaca , o que deve o professor
atentar na hora de prescrever o
treinamento. Se este indivíduo está
betabloqueado, ou toma um
bloqueador de cálcio para o coração, será que o prescrevo da mesma
forma ? Existem também fármacos
de ação central, que faz com que o
indivíduo sinta tontura as vezes.
Será que o indivíduo que está
fazendo um leg press e quando ele
sair não vai sentir-se mal ?”, questionou o professor.

O CREF 15-MA preza pela
garantia dos serviços de qualidade à
sociedade. Denuncie o exercício ilegal
da profissão. Denuncie qualquer
situação de uso indevido das prerrogativas, dos espaços, equipamentos e
da imagem do profissional de
Educação Física.
Evite mortes, lesões e
acidentes no âmbito das academias.
Preservar o direito da população à
saúde e à educação é exercer a
cidadania.
Os números do DisqueDenúncia do CREF15 Seccional
Maranhão são (98)3227-8271 e
(98)99165-3138.
As denúncias também serão
recebidas através do email:
cref15ma@cref15.org.br
A identidade do denunciante
será mantida em absoluto sigilo.
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Hipertensos e diabéticos
devem realizar atividade
física supervisionados
por profissional
de Educação Física
A hipertensão arterial é um
dos fatores de risco, que acomete
31,3 milhões de pessoas acima de
18 anos, o que corresponde a
21,4% da população. Os dados são
de uma Pesquisa Nacional de
Saúde (PNS), realizada pelo
Ministério da Saúde. A doença é
muita das vezes o resultado do
aumento do peso corporal, do
consumo de bebidas alcoólicas, do
estresse, sedentarismo ou mesmo
trazida na carga genética do
portador. Diante desse cenário, a
Seccional Maranhão articulou
junto ao professor adjunto da
Universidade Federal do Maranhão
( U F M A ) , C r i s t i a n o Te i x e i r a
Mostarda, entrevista esclarecendo
alguns pontos sobre o que proibir
ou indicar para um aluno hipertenso na hora de elaborar o plano de
atividade física e as séries para a
execução dos treinos.
O professor Cristiano é
alocado no Departamento de
Educação Física e professor do
mestrado Ciências do Adulto e da
Criança e do mestrado de
Educação Física. Para ele, que tem
expertise no assunto, onde trabalhou por aproximadamente 15
anos no departamento de
Hipertensão do Instituto do
Coração (INCOR), em São Paulo,
uma das instituições de referência,
na área de fisiologia experimental
e fisiologia clínica.

Em uma de suas análises,
Mostarda identificou que existe um
tratamento base para a hipertensão junto aos medicamentos com a
potencialização das atividades e
um critério específico para o
paciente hipertenso . “ Os médicos
têm uma receitinha para a prescrição do tratamento, e esse tratamento em si, age em mecanismos
básicos alterados pela hipertensão.
No entanto, quando vamos
para fisiologia do exercício, pensando na atividade física, na aplicação
do treinamento, vem sempre
aquela questão: se o exercício físico
traz determinado benefício para a
queda da pressão arterial. Sim , ele
traz, mas devemos saber que
exercícios são esses. A minha
pesquisa se baseou em descobrir
quais são os mecanismos nos quais
o exercício físico age junto ao
remédio. Existe um particularidade,
e a questão é ; será que o exercício
potencializa , será que ele ajuda o
remédio ou atrapalha.”, avaliou o
professor.
Sabemos que na maioria
dos casos a hipertensão se manifesta de maneira silenciosa, e
quando não é tratada pode levar a
complicações que atingem o
sistema cardiovascular, renal e
nervoso, e que ainda pode acarretar o aumento do coração, podendo
levar à insuficiência cardíaca;
produzir a formação de pequenas
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Emilio Santos
da Honraria
Gomes Tubino

ampolas (aneurismas) nos vasos
cerebrais, aumentando o risco de
acidente vascular cerebral; pode
provocar o estreitamento dos
vasos sanguíneos dos rins, levando em muitos casos a insuficiência
renal; além de provocar um
“endurecimento” mais rápido das
artérias do organismo, provocando muitas vezes ataques cardíacos
ou lesões arteriais em outros
órgãos do organismo.
Nos indivíduos hipertensos, a pressão do sangue sobre as
paredes vasculares encontrar-se
aumentada. Esse fenômeno pode
causar lesões nas paredes internas dos vasos. Com todo esse
resultado que a doença pode
proporcionar, a medicina cria
determinada resistência em
alguns tipos de exercícios físicos.

e, além disso, “tem grande importância no desenvolvimento social,
corporal e mental dos praticantes”.
A Comissão do Esporte
tem atuado, desde 2015, a favor
do desporto brasileiro, discutindo
com os principais seguimentos
esportivos uma política consolidada para a área, com o Plano
Nacional do Desporto. O projeto
visa planejar, organizar, executar e
avaliar as práticas esportivas em
todo o Brasil, com competências e
recursos claramente definidos,
com isso ficará assegurado o
fo r t a l e c i m e n t o d o d e s p o r t o
escolar, com a educação física
obrigatória em todas as escolas do
país.

Currículo
O professor Emílio é especialista em
Fisiologia do Exercício, do Aparelho
Locomotor e fundador da Federação
de Judô no Maranhão. O Profissional
de Educação Física dedicou mais de
17 anos realizando trabalhos na
antiga Fundação Centro de
Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente (FEBEM), com os
internos. Outra função desempenhada profissionalmente foi a cargo
de vice-diretor do Colégio Maristas,
cargo onde se aposentou.
José Emílio Santos foi
coordenador de Desporto da Sedel,
onde realizou 3 Jogos Escolares
Maranhenses (JEM´s), onde ainda
acumulou a realização do maior
evento Estudantil da América Latina
no Maranhão, o Jeb's. O profissional
se destacou ainda como chefe da
Delegação Brasileira de Judô na
Olimpíada de Atlanta em 1996, além
de ter ocupado o posto da chefia das
delegações brasileiras de
Judô em vários eventos
internacionais.

Atenção,
profissional do
Cref15 Seccional
Maranhão
Atualize seu
cadastro na
Seccional
Maranhão

ar
atualiz
o
cadastr
15
no cref

Para melhorar a comunicação entre os profissionais de
Educação Físicas cadastrados e a
Seccional Maranhão, o órgão
solicita aos registrados que
atualizem seus dados cadastrais.
A atualização do cadastro
poderá ser feita pelos telefones
(98) 3227-8271 ou 991653138, por email:
cref15ma@cref15.org.br ou
pessoalmente, na sede da
Seccional, localizada na Avenida
Cel. Colares Moreira, lote 10,
Quadra 23, Sala 909, bairro
Renascença II.
Para efetuar o procedimento de atualização, os registrados devem disponibilizar os dados
pessoais para contato, como
endereço residencial, telefone e o
email.
O cadastro atualizado é
fundamental para que a Seccional
Maranhão mantenha uma comunicação célere e efetiva com os
profissionais registrados.
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Pesquisa maranhense
de Educação Física
no ambiente hospitalar

ganha 1º lugar
em premiação

Paulo Soares, Profª Denise Araújo,
Profª Alessandra Garcia e Cyntia Corrêa

Com o título "Taxa de
filtração glomerular e nível de
atividade física em pacientes
transplantados renais”, a tutora e
orientadora, Alessandra
de
Magalhães Campos Garcia, professora da residência de Atenção à
Saúde Renal ( nefrologia), junto aos
alunos residentes Paulo Soares
Lima e Cyntia Sousa Corrêa,
representando o Maranhão, conquistaram o primeiro lugar geral do
Prêmio de Investigação Científica de
Medidas do Nível de Atividade
Física, durante o do 39º Simpósio
Internacional de Ciências do
Esporte, um dos mais importantes
eventos científicos da área das
Ciências do Esporte, do Exercício e
da Atividade Física da América
Latina
“Nosso objetivo com a
pesquisa era descobrir se os
pacientes que realizaram transplan-

tes dos rins que eram fisicamente ativos tinham melhores
valores tanto de creatinina
quanto de taxa de filtração
glomerular em relação aos
sedentários. E com isso veio a
surpresa, nós tivemos resultados bem expressivos, no qual
aqueles que eram fisicamente
ativos tinham valores séricos e
a funcional bem melhor do que
os transplantados sedentários”, comentou o residente
Paulo Soares Lima.
De 39 edições essa é a
primeira vez que o Nordeste, e
o pioneiro Maranhão, ganha a
premiação com o referido trabalho. “
De antemão achávamos que era algo
simples, mas que para os pacientes é
de extrema importância, visando a
qualidade de vida deles e a questão
clínica especificamente. Então
mostrando que o exercício físico é sim
um remédio e que trata diretamente
estas patologias e no caso a patologia
renal crônica”, ressalta Paulo.
Para a professora Alessandra
Garcia, o trabalho é de extrema
importância no ponto de vista clínico,
pois traz um resultado positivo,
mostrando a importância do exercício
físico para os pacientes com doenças
renais. “Orientar esses alunos
residentes é fácil, na medida em que
eles se envolvem com a pesquisa e
com as questões do dia a dia, dentro
do serviço, que é a residência profissional deles. Trazer esse prêmio para
UFMA é muito importante, pois insere

a Educação Física no ambiente
hospitalar, não só na residência,
como é esse caso dos pacientes
renais, mas recentemente também
tivemos a experiência com a
reabilitação pulmonar”, destacou.
A tutora conta que recentemente a Educação Física tem
abarcado novas áreas de atuação,
e uma das últimas tem sido no
âmbito hospitalar. “ A residência
multiprofissional em saúde renal
com o envolvimento da Educação
Física é pioneira e ela é destaque no
cenário nacional, devido ao
trabalho que vem sendo desenvolvido. Anteriormente a pesquisa foi
desenvolvida pelo professor
Cristiano Teixeira Mostarda e agora
eu estou à frente da tutoria da
residência. Isso para nós muito é
importante! Mostrar para equipe
multiprofissional, principalmente
para equipe médica, que o exercício físico é um remédio e que é
importante estarmos envolvidos
nas questões de saúde e qualidade
de vida dos pacientes”, concluiu
Alessandra Garcia.
O trabalho teve que
atender todos os critérios de
avaliação como: originalidade do
estudo, relevância do trabalho para
o avanço científico, fundamentação
científica da pesquisa, adequação
da metodologia, domínio do
candidato sobre o assunto e
apresentação geral. E o premiado
foi agraciado com um cheque no
valor de R$ 1.200,00.
O Simpósio costuma reunir
pesquisadores e instituições de
pesquisa mais renomadas e
reconhecidas da área e é conhecido
como o evento mais importante de
iniciação cientifica pelos profissionais da Educação Física, Nutrição
Esportiva e Medicina Esportiva. O
evento propicia a pesquisadores,
professores e alunos a oportunidade de interagir academicamente,
com a abordagem no Exercício
Físico, na Nutrição, no Treinamento
Esportivo, na Medicina Esportiva e
na Atividade Física, visando a
promoção da saúde.
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CREF Seccional
MARANHÃO cumpre
obrigação legal
fiscalizando mais de
590 estabelecimentos
no Estado

alunos nestes espaços.
Diante das garantias
previstas no Código de Ética do
Profissional de Educação Física e
das resoluções do sistema
CONFEF/CREF`s, a Seccional
Maranhão realizou uma série de
fiscalizações em 24 municípios e
em mais 68 bairros em São Luís e
região metropolitana (São José
de Ribamar, Raposa e Paço do
Lumiar), abrangendo assim toda
a capital.

Lista de
municípios
visitados

Cref15 Seccional Maranhão, Procon e Vigilância Sanitária

No intuito de garantir a
qualidade e a segurança em
estabelecimentos que ofertam a
prática da atividade física, como
academias, estúdios,parques,
praças, escolas,jogos escolares
escolas de natação, aula de
treinamento funcional e nos
espaços de crossfit, entre outros
ambientes esportivos, a equipe
técnica da Seccional Maranhão
tem realizado intensamente
ações para desarticular ações de
indivíduos que tentam se inserir
no meio profissional de forma
ilegal. Esse ano já foram mais de
240 identificações de falsos
profissionais atuando no meio.

Com base na Resolução do
Conselho Federal de Educação
Física (CONFEF) nº 134/2007, o
profissional tem por obrigação ser
graduado em bacharel no curso
de Educação Física, além de ter
domínio prático e teórico para
gerenciar assuntos específicos do
ambiente esportivo.
Entre as funções e deveres
atribuídos ao técnico responsável
pela academia, estão a de avaliar
e contratar funcionários, garantir
a compra e manutenção dos
equipamentos, verificar a qualidade do atendimento prestado pelos
profissionais, além do principal,
assegurar a integridade física dos

Santa Rita
Miranda do Norte
São Mateus
Bacabal
Zé Doca
Bom Jardim
Pio XII
Bela Vista do MA
Gov. Newton Bello
Santa Inês
Pindaré Mirim
Igarapé do Meio
Barreirinhas
Humberto de Campos
Morros
Icatu
Axixá
Presidente Juscelino
Cachoeira Grande
Rosário
Bacabeira
Balsas
Pinheiro
Caxias

Total geral de fiscalizações
Profissionais registrados: 583
PJ registrada: 367
PF sem registro: 249
PJ sem registro: 224
Total de estabelecimentos
fiscalizados: 591
Total geral de fiscalizações: 1423
Municípios visitados: 25

