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Trabalhar juntos para criar uma comunidade para a saúde da humanidade 

Declaração de Paris de 2018 

A Acupuntura e a Moxabustão da Medicina Chinesa, originada na China, tem se espalhado para 183 países e 

regiões do mundo se tornando em "Acupuntura Mundial". Está desempenhando um papel importante na 

prevenção e tratamento de doenças comuns, doenças frequentes, doenças graves, doenças difíceis e complicadas, 

doenças infecciosas bem como responder a emergências de saúde pública, etc ... Como a visão do povo sobre 

saúde está mudando e a forma como a medicina avança, a Acupuntura e a Moxabustão são cada vez mais 

reconhecidas e aceitas pela comunidade internacional. Especialmente hoje quando a medicina enfrenta múltiplas 

dificuldades e desafios, podemos encontrar uma nova inspiração na Acupuntura e na Moxabustão! 

Por ocasião do 8º aniversário da inclusão da Acupuntura e a Moxabustão da Medicina Chinesa na Lista 

Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, nos reunimos hoje em Paris, na 

França. Pelo presente, a Federação Mundial de Sociedades de Acupuntura-Moxabustão (WFAS) apela a todos os 

seus membros e apela a todos os colegas profissionais da Acupuntura e Moxabustão de todo o mundo para: 

1. Promover o ensino de Acupuntura e Moxabustão em um contexto global e construir um sistema de 

educação internacional para a Acupuntura e a Moxabustão de acordo com os diferentes tipos de 

instituições educacionais, modelos de treinamento e materiais didáticos padronizados, etc.  
 

2. Promover a legislação da Acupuntura e a Moxabustão em todos os países e melhorar seu status legal de 

acordo com o contexto local, para garantir um serviço de Acupuntura seguro, eficaz e acessível.  
 

3. Dar grande importância à preservação e desenvolvimento inovador da Acupuntura e a Moxabustão. Não 

devemos apenas melhorar a eficácia da Acupuntura e a Moxabustão e expandir a variedade de patologias 

que podem ser tratadas com a Acupuntura e a Moxabustão, mas também aproveitar a ciência moderna e 

a tecnologia para traduzir uma boa experiência clínica em evidências e padrões que garantam um 

desenvolvimento saudável e sustentável da Acupuntura e da Moxabustão.  
 

4. Promover um novo ambiente que favoreça a abertura integral da Acupuntura e da Moxabustão, inovar as 

modalidades dos serviços e incentivar a cooperação interdisciplinar para que a Acupuntura e a Moxabustão 

desempenhem um papel mais importante nos serviços de saúde e nas indústrias relacionadas  
 

5. Melhorar completamente a capacidade e a qualidade da Acupuntura e da Moxabustão na prevenção e cura 

de doenças e a preservação da saúde ao serviço da humanidade, contribuindo desta forma, na saúde e 

benefício de todas as pessoas. 

Salvaguardar a vida e a saúde é a visão e o objetivo comum das pessoas em todo o mundo. A WFAS está disposta 

a unir forças com os profissionais da Acupuntura e Moxabustão de todo o mundo e trabalhar em conjunto com as 

pessoas em uma escala global, para aderir-se à "Visão holística" da Medicina Chinesa e a filosofia da "harmonia e 

saúde", para ter coragem e assumir a responsabilidade de "herdar e inovar" e promover um estilo de vida saudável 

com a "Acupuntura e a Moxabustão".  

Comece comigo, comece a partir de hoje. Vamos trabalhar juntos para criar uma Comunidade para a Saúde da 

Humanidade! 

           

http://www.ebramec.edu.br/

