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Florianópolis, 23 de setembro de 2022 

 

 

PORTARIA   002 / 2022 

 

 

Institui o Departamento de Saúde e 

Performance da Confederação Brasileira 

de Surf. 

 

 

O Presidente da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF, Sr. Flavio 

Padaratz, no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos da legislação vigente, 

CONSIDERANDO QUE: 

 

a) a CBSurf constitui-se como entidade de administração do desporto, que tem por 

objetivo a gestão, coordenação, desenvolvimento, promoção e regulamentação em 

todo o território brasileiro, da prática do surf profissional e não profissional, em 

todas as suas categorias e modalidades, gêneros masculino e feminino, de acordo 

com a legislação brasileira vigente, o estabelecido no Estatuto e nas normas 

emanadas pela International Surfing Association (“ISA”); 

 

b) é essencial para o desenvolvimento do desporto e dos atletas a integração com a 

área de saúde e performance com a implementação de suporte nas áreas de 

Medicina, Fisioterapia, Condicionamento e Força, Nutrição, Bioquímica, 

Fisiologia, Biomecânica, Gestão do Conhecimento, Análise de Desempenho, 

Tecnologia e Preparação Mental, de forma a viabilizar análises e avaliações 

personalizadas capazes de atender às necessidades e especificidades das 

modalidades do surf; e 

 

c) é necessário o acompanhamento contínuo da saúde e preparação dos atletas, por 

meio de um conselho multidisciplinar constituído por especialistas nos distúrbios 

e desequilíbrios relacionados à prática do surf, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir o Departamento de Saúde e Performance da Confederação Brasileira de 

Surf, que será composto pelos seguintes membros (currículos anexos ao presente ato): 

 

MEMBROS: 

- Dr. Artur Herdy CRM/SC 6.388 

- Dr. Eduardo Mylius Pimentel CRM/SC 9.348 

- Dr. Franz Burini CRM/SP 106.509 

- Dr. Joel Steinman CRM/SC 6.447 

- Dr. Juliano Cardoso CRM/SC 6.951 

- Dr. Matheus Cardoso dos Santos CREFITO 87.460-F 

- Dr Raphael Silva Remor de Oliveira CRM/SC 11.728 
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Art. 2º - Compete ao Departamento de Saúde e Performance da Confederação Brasileira 

de Surf, dentre outras atribuições que venham a ser demandadas pela Diretoria, o 

seguinte: 

 

I – Implementar o questionário a ser utilizado no senso de saúde do atleta da 

CBSurf; 

 

II – Gerenciar, em conjunto com a CBSurf, o banco de dados obtido para a criação 

de modelos matemáticos de interpretação estatística como forma de observar a 

evolução dos aspectos clínicos e de desempenho atlético, auxiliando os atletas nas 

tomadas de decisões; 

 

III – Gerenciar, em conjunto com a CBSurf, o banco de dados como modelo para 

o desenvolvimento das novas gerações de atletas; 

 

IV – Desenvolver métodos e padrões para todas as áreas técnicas pertinentes, 

visando uniformização dos procedimentos, protocolos e condutas de suporte em 

eventos da nossa entidade, além de suporte da avaliação do perfil psico-morfo-

funcional; 

 

V – Promover cooperação técnica e científica com Centros de Treinamento 

nacionais e internacionais; 

 

VI – Difundir a troca do conhecimento científico produzido, através do incentivo 

à publicação - manuais, apostilas, promoção de seminários e simpósios, bem como 

por meio de cooperação com o Laboratório Olímpico do COB e outros 

departamentos congêneres de outras entidades desportivas; 

 

VII – Acompanhar campeonatos, treinamentos e avaliações em campo de forma 

específica, com posterior discussão e análise dos dados e resultados, junto às 

comissões da CBSurf, permitindo ajustes das estratégias de ação e preparação; e 

 

VIII – Velar pelo cumprimento do Estatuto da CBSurf, Regulamentos e legislação 

vigente. 

 

Art. 3º - Os órgãos, diretorias e demais departamentos da CBSurf prestarão o apoio 

necessário e atenderão às solicitações do Departamento de Saúde e Performance da 

Confederação Brasileira de Surf, a fim de que este possa realizar suas funções e 

atribuições, assim como praticar todos os demais atos indispensáveis ao seu 

funcionamento. 

 

Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no site da CBSurf. 

 

 

______________________________ 

FLAVIO PADARATZ 

Presidente 
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