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No sábado, 10, o Conselho Regio-
nal de Educação Física 20ª Região 
Sergipe, CREF20/SE, em parceria 
com a Faculdade Estácio Fase re-

alizaram o primeiro módulo do curso de Capa-
citação dos profissionais de Educação Física em 
Primeira abordagem da Parada Cardiorrespirató-
ria (PCR) e Reanimação Cardiopulmonar (RCP).
O curso foi ministrado pelo professor Marcos 
Fonseca, enfermeiro, especialista em Rede de 
Gestão do Cuidado ao Paciente Crítico pelo Hos-
pital Sírio Libanês Mestre em Saúde Coletiva 
pela UFBA. Emergencista do SAMU, Enfermei-
ro da OPO- Organização à Procura de Órgãos 
do Hospital de Urgências de Sergipe – HUSE, 
Professor da Faculdade Estácio de Sergipe.
O professor aliou teoria e prática, onde os 
profissionais tiveram a oportunidade de re-
alizar com o manequim inflável para treina-
mento de RCP, o procedimento de reconheci-
mento e realização de compressões torácicas.
O projeto foi organizado pelo egresso da Estácio do 
curso de enfermagem, Mikael Ferreira, em parceria 
com o CREF20/SE e tem como objetivo principal ca-
pacitar os profissionais de Educação Física em como 
proceder, nos primeiros atendimentos em situa-
ções as quais um aluno sofre uma parada cardíaca.
“Reconhecer e realizar as compressões torá-
cicas até a chega do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência – SAMU. Esse é um 
dos objetivos desse curso,” destacou Mikael.
Gilson Dória, Cref nº 00011/G-SE, presidente do 

CREF20/SE, esteve presente no curso e deu as bo-
as-vindas aos profissionais nesse primeiro curso 
oferecido pelo CREF20 em 2018, e deixou claro que 
muitos outros estão sendo organizados para ao lon-
go do ano. “Esse foi apenas o ponta pé inicial no ci-
clo de cursos do CREF20 para esse ano. Foi realiza-
do uma pesquisa junto aos profissionais, para saber 
quais os cursos eles acham mais importantes que o 
Conselho realize e a partir dessa pesquisa estamos 
fazendo todo o planejamento,” destacou Gilson.

A profissional Simone Gama, Cref nº 000339/G-
SE, destaca a parceria da Estácio com o CREF20 e 
a importância desse curso para sua atividade diária 
em academia. “Essa iniciativa do Conselho é muito 
importante para quem trabalha em academia, pois 
todos os dias estamos expostos a essas situações de 
risco e por isso é preciso está preparada para aten-
der e poder salvar vidas. Muito louvável essa inicia-
tiva do CREF20, pois o curso contou com profis-
sionais altamente qualificados.,” destacou Simone.

CREF20/SE e Estácio realizam curso de parada 
cardiorrespiratória e reanimação
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No sábado, 24, dando continuidade ao 
ciclo de cinco grupos, foi realizado o 
segundo encontro do curso de Capa-

citação dos profissionais de Educação Física em 
Primeira abordagem da Parada Cardiorrespirató-
ria (PCR) e Reanimação Cardiopulmonar (RCP).
Esse segundo grupo do curso foi ministrado pela 
enfermeira Érika Alencar, pós-graduada em MBA 
em Gestão de Saúde e Administração Hospitalar, 
pós-graduando em Regulação em Saúde pelo Hos-
pital Sírio Libanês. Docente da Faculdade Estácio de 
Sergipe. Plantonista do SAMU. Experiência na área 
de Enfermagem, com ênfase em atendimento de Ur-
gência e Emergência, APH, Transportes Inter-Hos-
pitalares, Unidade de Terapia Intensiva, Internação.
Além da aula teórica sobre biossegurança, análise 
primária, parada cardiorrespiratória, reanimação 

cardiopulmonar de acordo com a AHA-2015 e 
desfibrilador externo automática, os profissionais 
tiveram a oportunidade de realizarem os procedi-
mentos na prática com o manequim inflável para 
treinamento de RCP, o procedimento de reconhe-
cimento e realização de compressões torácicas.
A profissional Andrelly Caroline, Cref nº 003301/ 
G-SE, se surpreendeu com a dinâmica e a qualidade 
dessa capacitação e espera que o Conselho continue 
ofertando os cursos que é muito importante para 
os profissionais. “O conteúdo abordado vai de en-
contro com as situações que nós, profissionais de 
Educação Física, trabalhamos no dia a dia. Mesmo 
aquele que já tenho feito o curso de primeiros socor-
ros, vale a pena essa reciclagem recheada de conhe-
cimentos e novidades. Espero participar de outros 
cursos oferecidos pelo CREF20,” destacou Andrelly.
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O Conselho de uma profissão é o es-
paço social organizado, ou seja, um 
campo de forças onde atua um de-
terminado grupo de profissionais, 
que buscam o melhor para profissão.

Estamos trabalhando intensamente no sentido de garantir a 
plena atuação de profissional de Edu-
cação Física, na consolidação da nossa 
identidade profissional. Buscando fis-
calizar e punir os irregulares e crian-
do meios que valorizam a profissão.
Ao longo dos anos lutando pelo nossas 
ideias e nunca nos afastamos de nos-
sos sonhos, que é garantir que os pro-
fissionais atuem de forma qualificada, com ética e compro-
misso na prestação de serviços à sociedade. Por isso, estamos 
sempre realizando cursos direcionados, qualificações. .
Somente unidos poderemos nos fortale-

cer ainda mais, com a convicção da importân-
cia da nossa profissão para saúde da população.
Assim, buscando sempre fazer uma gestão transparente e 
com a participação dos profissionais, criamos vários canais 
de comunicação para poder divulgar todas as ações reali-
zadas pelo Conselho e aproximar ainda mais dos profissio-

nais. Assim, além do site e redes so-
ciais, foi criado o aplicativo CREF20, 
para sistema android, onde as pesso-
as têm acesso a tudo que é realizado, 
relatórios da fiscalização, encontrar 
profissionais, academias, realizar 
denúncias, enfim, tudo relaciona-
do ao Conselho na palma da mão.

E agora, estamos lançando a segunda edição do BOLE-
TIM CREF20, mais uma ferramenta criada para que todos 
tenham conhecimento das ações do Conselho. Boa leitura.

“Somente unidos poderemos nos 
fortalecer ainda mais, com a con-
vicção da importância da nossa 

profissão para educação saúde da 
população”
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Datas 
Comemorativas

CREF20/SE participa de audiência 
no Ministério Público de Itabaiana 

Na quarta-feira, 16, o Conselho Re-
gional de Educação Física da 20ª 
Região Sergipe, CREF20/SE, repre-
sentado pelo presidente Gilson Dó-

ria e pelo assessor da presidência, Thiago Sodré, 
participaram de uma audiência na cidade de Ita-
baiana, para discutir sobre a obrigatoriedade do re-
gistro dos profissionais de educação física da rede 
de ensino municipal no sistema CONFEF/CREFs.

Estiveram presentes, além dos representantes 
do CREF20/SE, na audiência presidida pelo 
Promotor Dr. Amilton Neves Brito Filho, a Co-
ordenadora Geral da Subsede Regional Agreste 
(SINTESE), Rita de Cássia Santos, a presiden-
te do SINTESE, Ivonete Alves Cruz Almeida.
No final, foi mantida o entendimento pela 
obrigatoriedade do registro dos profis-
sionais de educação física da rede mu-
nicipal de Itabaiana/SE no CREF20/SE.
“O Promotor explicou que a Lei 9696/1998, que 

regulamenta o credenciamento dos docentes atu-
antes na função de educação física, é especifica se 
sobrepondo a regra prevista na Lei nº 9.394/1996, 
e, por isso, possui aplicação obrigatória”.

Exercício da Profissão de Educação Física 
em espaços comuns de Condomínio

O Conselho Regional de Edu-
cação Física 20 Região Sergipe, 
trás nessa edicão do Boletim 
CREF20/SE, trás alguns pontos 
importantes sobre academias 
dentro de condomínios, direitos 
e deveres.
1 – O condomínio pode 
ser condenado a indenizar 
danos decorrentes de le-
sões ou acidentes no inte-
rior das salas de ginásticas? 
 
- Sim. É dever dos condomí-
nios zelar pela segurança dos 
condôminos, responsabilizan-
do-se pelos danos decorren-
tes de dolo, negligência, im-
prudência ou imperícia (art. 
187 da Lei nº 10.406/2002). 
Então, se os aparelhos não estão 
em bom estado de conserva-
ção, se não existir a exigência 
de prévio exame clínico e se as 
atividades forem desenvolvidas 
de qualquer maneira, isto é, sem 
a supervisão de um profissional 
de educação física devidamente 
registrado no Conselho Regio-

nal de Educação Física, não res-
tarão dúvidas acerca do dever de 
indenizar os lesados pelos danos 
materiais, morais e estéticos.
 
2 – O síndico também pode ser 
responsabilizado?

- Sim. Segundo a Lei nº 
4.591/1964, compete ao síndico 
“exercer a administração inter-
na da edificação ou do conjunto 
de edificações, no que respeita 
à sua vigência, moralidade e 
segurança, bem como aos ser-
viços que interessam a todos os 
moradores” (art. 22, § 2º, “b”). 
Assim, o síndico se responsa-
bilizará se for omisso em seu 
dever de fiscalizar a segurança 
das instalações, a existência de 
prévio exame clínico e a práti-
ca de exercícios com o devido 
acompanhamento de uma pro-
fissional de educação física habi-
litado ao exercício da profissão. 
  
3 – O que devo fazer para 
evitar a minha responsa-

bilização e a do condo-
mínio que administro? 
- Uma conduta prudente deve 
pautar-se em ações de preven-
ção e mitigação de acidentes 
e lesões, o que exige, além das 
posturas citadas, a permissão 
para que o Poder Público realize 
ações de fiscalização das insta-
lações e dos profissionais, além 
da orientação necessária ao bom 
funcionamento desses espaços 
destinados à prática das ativi-
dades físicas em condomínios. 

4 – Como o CREF pode 
contribuir com essas ações 
de prevenção e mitiga-
ção de acidentes e lesões? 
 
-O CREF é uma Autarquia Fe-
deral legalmente incumbida de 
orientar e fiscalizar tanto as ati-
vidades relacionas a educação fí-
sica quanto os profissionais que 
a exercem, trazendo maior se-
gurança para os praticantes das 
diversas atividades relacionadas 
com o condicionamento físico.
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CREF20/SE flagra sete pessoas em exercício ilegal 
da profissão no mês de março 

O Setor de Orientação e 
Fiscalização do Conselho 
Regional de Educação Fí-
sica 20ª Região Sergipe, 
CREF20/SE, dando con-

tinuidade ao seu trabalho diário de visi-
tas à espaços que oferecem a prática de 
atividades físicas, e dando prioridade as 
denúncias que são enviadas ao Conse-
lho, nesse mês de março flagraram sete 
pessoas por exercício ilegal da profissão.
As cidades visitadas foram, Campo do 
Brito, Riachão do Dantas, Lagarto, Tobias 
Barreto, Salgado, Propriá, Nossa Senhora 
da Glória, Nossa Senhora das Dores, Telha, 
Itabi, Itabaiana, Maruim, Pirambu, Barra 
dos Coqueiros, além da capital Aracaju.
Nesse mês de março foram realizadas 
149 visitas a academias e espaços que 
são usados para prática de atividades fí-
sicas, onde 103 estavam regulares, com 
112 pessoas fiscalizadas, sendo sete 
flagradas por exercício ilegal da pro-
fissão, além de 20 estagiários consulta-
dos, nos quais 15 estavam irregulares.
Diego Vidal, supervisor de orientação 
e fiscalização do CREF20, orienta toda 
população sobre a importância de fazer 
denúncias quando presenciarem alguma 
irregularidade nas academias, ou ver al-

guma pessoa exercendo a atividade irre-
gularmente, pelo site ou aplicativo. “Hoje 
nós estamos dando maior prioridade as 
denúncias que chegam ao Conselho, além 
do mais, criamos mais uma ferramenta 
para auxiliar nas denúncias, que além 
do site, agora pode ser feitas pelo aplica-
tivo do CREF20,” destacou Diego Vidal.

Trimestre

Somente no primeiro trimestre desse ano, 
o CREF20/SE, através do seu setor de 
orientação e fiscalização já realizou 441 
visitas em academias e espaços onde são 
praticados alguma atividade física, 413 
pessoas físicas, sendo que 12 flagradas 

por exercício ilegal, 72 estagiários consul-
tados, nos quais 51 estavam irregulares.
Todas as informações sobre fiscaliza-
ções, relatórios mensais, cursos, no-
tícias,profissionais, academias, vocês 
encontram no aplicativo do CREF20.

“A tendência é que esses números aumen-
tem, pois como já temos mais de um ano 
como CREF20, e cada vez mais estamos 
buscando fazer uma gestão transparente, 
divulgando todas as ações que são reali-
zadas pelo Conselho, para que toda a po-
pulação tenha ciência do perigo que são 
os profissionais que não são formados e 
nem registrados junto ao CREF,” concluiu. 
Gilson Dória, presidente do CREF20.

 CURSOS / EVENTOS

Mais qualidade na presta-
ção de serviços à sociedade;
Maior valorização pro-
fissão, do profissional 
e dos estabelecimentos 

perante os praticantes e a sociedade;
Caracteriza o estabelecimento, profissionais e 
estagiários como Socialmente Responsáveis;
Contribui para aumentar o número de vagas de 
trabalho para os profissionais de Educação Física;

Contribui para o aumento de vagas de está-
gio para os acadêmicos de Educação Física;
Contribui para elevar o número de pro-
fissionais formados em Educação Física;
Proporciona mais segurança nos cam-
pos jurídico e administrativo para o esta-
belecimento, profissionais e estagiários;
Combate a concorrência ilegal e desleal no setor;
Pode ser utilizado como fator de pu-
blicidade e marketing da instituição.

Benefícios da fiscalização dos CREFs 
para a Sociedade, Profissionais, Em-

presários, Acadêmicos e Faculdades
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SÉRIE DE ENTREVISTAS: Wendell da Silva Gonzaga
20 anos de regulamentação da Profissão

Até o advento da lei nº 9.696/1998 a 
profissão do profissional de Educa-
ção Física não tinha regulamentação. 
E como consequência disso, qualquer 

pessoa, sem a devida formação superior, nessa 
área, podia exercer a profissão de “professor” de 
Educação Física, “professor” de academia de mus-
culação, técnico de futebol etc.
Com o surgimento da Lei nº 9.696 de 1º de setem-
bro de 1998, “o exercício das atividades de Edu-
cação Física” e a designação de “Profissional de 
Educação Física” passaram a ser prerrogativas dos 
profissionais regularmente registrados nos Conse-
lhos Regionais de Educação Física.
O Conselho Regional de Educação Física 20ª Re-
gião Sergipe, CREF20/SE, pretende mostrar, atra-
vés dos próprios profissionais, o que mudou após 
a regulamentação, qual a análise dos profissionais 
sobre essas mudanças, valorização dos profissio-
nais, se melhorou ou não, o que precisa ainda ser 
feito, entre outras análises.
Assim, seguindo essa linha do tempo, iremos con-
tar um pouco da trajetória profissional e análise 
sobre a regulamentação pela perspectiva de Wen-
dell da Silva Gonzaga, Cref nº 000079/G-SE.  Ele 
iniciou como Técnico em Musculação no ano de 
1992. À época, a atividade de Instrutor de Muscu-
lação era “fiscalizada” pela Confederação Brasileira 
de Fisiculturismo de Musculação. A FEPAM, Fe-
deração Paulista de Musculação, promovia o Cur-
so Técnico em Musculação que era dividido em 
vários módulos, entre eles: Anatomia, Fisiologia, 

Biomecânica. Após a criação do CONFEF, 1º de 
setembro de 1998, houve a mobilização para criar 
a Seccional no Estado de Sergipe, em meados dos 
anos de 2002/2003.
O professor Gilson Dória, hoje presidente do 
CREF20/SE, encabeçou o movimento e, junto com 
a FESEMB – Federação Sergipana de Musculação/
Bodybuilding, deu início a toda mobilização para 
a regulamentação do Profissional em Educação Fí-
sica. Somente em 2017 foi possível se desvincular 
da Bahia e criar o Conselho Regional de Educa-
ção Física 20ª Região Sergipe.  “Neste período, eu 
já estava cursando o Curso de Licenciatura Plena 
em Educação Física, pela Universidade Tiraden-
tes – UNIT. Concluí minha graduação no ano de 
2007/1, e em 2008 entrei no Programa de Mes-

trado. Em 2012 fui 
pós-graduado em 
Biomecânica,” acres-
centou Wendell.
Para ele a regulamen-
tação se fez necessá-
rio, pois a categoria 
viveu por muito 
tempo na informali-
dade, ou seja, qual-
quer um poderia ser 
professor/instrutor. 
A lei abriu novos ho-
rizontes para os pro-
fissionais. “Antes eu 
não visualizava outra 
área de atuação, a 

não ser a academia, justamente por não compre-
ender ou não enxergar além do que realmente é a 
Educação Física,” acrescentou Wendell.
Ainda segundo o profissional, o público nas aca-
demias de musculação estava passando por mu-
danças, não era mais, somente o levantamento de 
peso, nem somente atletas ou simpatizantes. Eram 
idosos que estavam aderindo a prática de muscu-
lação, diabéticos, hipertenso, entre outros, que até 
então não se viam em uma academia, era preciso 
um conhecimento específico para lhe dá com esse 
tipo de público. “Foi nesse momento que percebi 
que, a prática a qual eu já possuía, não mais estava 
suprindo as minhas aulas. Era necessário oferecer 
um serviço de qualidade e com segurança. E isso 
implicava em mais conhecimento. Conhecimento 
este que, só possível no ambiente acadêmico. A 
prática é muito importante, mas a teoria comple-
menta de forma conjugal a formação do profissio-
nal,” destacou Wendell Gonzaga.
Com o advento da lei 9.696/1998 houve uma maior 
valorização e reconhecimento da profissão de Edu-
cação Física, abriu um leque de oportunidades na 
área e a proliferação de cursos em universidades 
também cresceram. “Creio que ainda falta muito 
para sermos reconhecidos como profissionais. 
Observo um grande mercado de trabalho, no en-
tanto, muito pouco explorado pelo profissional 
de Educação Física. Muitas vezes, ficam limitados 
ao ambiente escolar ou em salas de musculação. 
A Educação Física vai muito além desses espaços 
convencionais. É uma profissão a serviço da saúde 
e deveria ser mais explorada,” ressaltou Wendell.




