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ATIVIDADE FÍSICA PODERIA AJUDAR A REDUZIR 
OS GASTOS DO SUS COM CÂNCERES

O sumário executivo lançado pelo Instituto Nacional de Câncer - INCA, estima que os gastos totais com os cânceres de mama, colorretal e 
endometrial chegarão a R$2,5 bilhões em 2030, e R$ 3,4 bilhões em 2040. As despesas abrangem procedimentos hospitalares e ambulatoriais 
realizados no SUS em pacientes oncológicos com 30 anos ou mais.

O aumento da prática da Atividade Física pode economizar até R$ 20 milhões em custos de tratamento do câncer até 2040. Para tanto, 
aproximadamente um terço da população brasileira precisará de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana até 2030.

A prática de atividade física regular é fundamental para prevenir e controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, bem como para 
diminuir os sintomas de depressão e ansiedade, reduzir o declínio cognitivo, melhorar a memória e exercitar a saúde do cérebro.

CREF6/MG E POLICIA CIVIL APREENDEM FISICULTURISTA 
EM EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO

Comissão de Educação aprova PL 3467-2019

O fisiculturista de 46 anos, foi preso em flagrante por fingir ser médico e comandar um esquema de tráfico de anabolizantes em Belo 
Horizonte, a fiscalização do CREF6/MG foi realizada em colaboração da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) no dia 11 de Maio 
de 2022, quarta-feira.

A prisão ocorreu após a execução de uma ordem de busca e apreensão em sua residência, que fica no bairro Araguaia, na região do Barreiro, 
onde funcionava a Academia. Os Agentes de Orientação e Fiscalização do CREF6/MG, visualizaram que o estabelecimento funcionava com 
cerca de 20 clientes, sem a orientação de um Profissional de Educação Física habilitado junto ao Conselho.

O suspeito cometia fraudes ao se apresentar como Médico Endocrinologista e Profissional de Educação Física, para prescrever os 
anabolizantes. No decorrer da ação, a Polícia Civil realizou a apreensão de diversos materiais ilícitos. O valor cobrado pelo suposto serviço 
variava conforme o local em que o suspeito sugeria encontrar as vítimas. “Ele sequer possui formação em nível superior. O investigado se 
apresentava como médico, natural da Espanha, e cobrava entre R$ 200 a R$ 800 pelas supostas consultas”, explicou o Delegado responsável 
pelo Inquérito Policial, Rafael Faria; “Ambos os endereços, inclusive, estão irregulares, tanto o suposto consultório quanto a Academia, que 
não possuíam Registro ou Regulamentação”, conclui.

Durante a fiscalização, foi constatado que o fisiculturista e o estabelecimento não possuíam Registro Profissional e Registro Jurídico junto 
ao CREF6/MG. A Academia da qual ele era proprietário foi fechada e o suspeito foi encaminhado ao Sistema Prisional.

Fique atento! Busque a orientação de um Profissional de Educação Física habilitado no Sistema CONFEF/CREF’s para a prática de Exercícios 
Físicos.

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), aprovou no dia 10 de Março de 2022, o Projeto de Lei n° 3467/2019, de autoria da Senadora 
Leila Barros (Cidadania-DF). O PL n°3467/2019, altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional”, para incentivar e desenvolver o desporto nos sistemas de ensino. Dispõe sobre a valorização da educação física na 
educação pública, bem como o ingresso de professores das redes públicas de ensino em cursos de licenciatura em educação física.

O texto altera seis artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB — Lei 9.394, de 1996) para, segundo a autora, melhorar e valorizar 
a educação física nas escolas, incentivando o reforço da cultura esportiva na vida da população brasileira.

O senador Flávio Arns (Podemos-PR) avaliou a medida como essencial para o desenvolvimento social dos alunos, “Esporte é desenvolvimento, 
é alegria, é desenvolvimento social, na amizade, no respeito, e isso tem que ser incentivado em todas as escolas públicas. Uma prática 
esportiva para todos.”
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