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O IV Congresso Brasileiro de Acupuntura SOBRAFISA, será fundamental para ampliar a 
divulgação da Especialidade do Fisioterapeuta Acupunturista dentro da própria categoria 
e para a sociedade civil, pois já que acontecerá logo após o COFFITO e a SOBRAFISA por 
meio de convênio realizado a I Prova de Títulos de Especialistas em Acupuntura que 
princípio acontecerá em outubro próximo. 
Na avaliação do fisioterapeuta Prof. Dr. João Eduardo de Araujo, Presidente do IV 
Congresso, “Uma das nossas preocupações será levar ao próprio fisioterapeuta que nós 
temos essa especialidade e esclarecer ao acadêmico e o profissional quanto à Especialidade 
e suas áreas de atuação e a importância e diferenciais de título de especialista”. 
Com a experiência de quem já participou e organizou vários congressos de Acupuntura o 
Prof. Dr. João Eduardo considera que palestrantes de renome de diversas profissões como 
fisioterapeutas, biomédicos, médicos, cirurgiões dentistas, entre outros, estarão no evento. 
A proposta é de um Congresso integrado e multiprofissional e será gratificante contar com 
esses profissionais, como entes científicos e sociais de todas as profissões da saúde. 
Na programação do Congresso, haverá palestras sobre Acupuntura/MTC e Práticas 
Integrativas e Complementares, recentemente regulamentadas pelo COFFITO. 
As conferencias terão a intenção de divulgar a Especialidade de Acupuntura para quem 
não a conhece e também acrescentar conhecimentos científicos atualizados para quem já os 
tem. “Teremos também a preocupação de levar os aspectos tradicionais da medicina 
tradicional chinesa (MTC) e os aspectos modernos ou científicos e ainda mostrar que é 
possível fazer uma ponte entre eles”, como recomenda a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) relata o Prof. Dr. João. 
Outros aspectos positivos destacados pelo Prof. Dr. João Eduardo de Araújo, Presidente do 
IV Congresso SOBRAFISA, considera que a resposta dos especialistas será além das 
expectativas. “O número de participantes superarão com toda certeza os três últimos 
Congressos, demonstrando o crescimento da Especialidade de Acupuntura e a consolidação 
da SOBRAFISA como a legítima representação da especialidade de acupuntura 
fisioterapêutica no cenário nacional. 
A prova de títulos a ser realizada pelo COFFITO, em conjunto com a SOBRAFISA tem a 
finalidade de promover um diferencial ético e social do profissional e do futuro 
fisioterapeuta/especialista em acupuntura, com chancela pública do Conselho Federal e 
Regionais e o aval científico de uma entidade associativa em função dos diversos tipos de 
cursos existentes”, afirma Prof. João.“A prova de especialista valorizará e estimulará o 
aprimoramento profissional.” 
A grande procura pela Acupuntura nos últimos anos despertou o interesse de profissionais 
será com certeza muito gratificante a participação e o interesse de coordenadores de cursos 
de fisioterapia de faculdades do Estado de São Paulo, outros Estados e outras Regiões do 
Brasil. Membros do Conselho Gestor da SOBRFISA tem participados de Congressos e 
Simpósios de Fisioterapia, divulgando a prova de títulos que acontecerá em breve.“Nosso 
propósito é gerar o desenvolvimento profissional por meio divulgação das provas de título e 
da especialidade, declara o presidente do IV Congresso. 
A SOBRAFISA precisa da ajuda de todos os interessados em fazer uma integração de 
propósitos para divulgar a prova de título a ser realiza em outubro pelo COFFITO em 
convênio com associações e também do IV Congresso Brasileiro de Acupuntura 
SOBRAFISA a ser realizado em maio de 2012 em Ribeirão Preto-SP, entre os dias 
30, 31 de maio e 01 de abril. 
Nos encontraremos lá! 


