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Introduzindo uma Nova Era de Benefício à Saúde Humana com a Medicina Chinesa 
 

Declaração de Roma - 2018 
 

O 15º Congresso Mundial de Medicina Chinesa organizado pela Federação Mundial de Sociedades de 

Medicina Chinesa (WFCMS), foi realizado em Roma, Itália em 17-18 de novembro de 2018. Representantes de 

organizações de Medicina Chinesa de 31 países e regiões pelos 5 continentes, discutiram o status de 

desenvolvimento da Medicina Chinesa internacionalmente. Ao redor do tema “Medicina Chinesa indo 

globalmente para construir um futuro compartilhado para a saúde e o bem-estar”, eles anunciaram e 

propuseram o seguinte. 

Originada na China, a Medicina Chinesa é uma ciência médica que explica a vida humana, saúde, 

prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Seu escopo envolve as propriedades terapêuticas das ervas, 

acupuntura, massagem, dieta e Qi Gong. For mais de dois milênios a Medicina Chinesa realizou excepcionais 

contribuições para a prosperidade da nação chinesa e também teve um impacto positivo no progresso da 

civilização mundial. A Medicina Chinesa foi adotada pelo mundo e agora pode ser vista em 183 países. Como 

resultado, a Medicina Chinesa foi enriquecida e desenvolvida para atuar em um papel significante na 

manutenção global da saúde humana. 

A Medicina Chinesa defende a unidade entre saúde e natureza. É um sistema médico único com teoria e 

tecnologia completas que compreendem a conexão entre os princípios de uma vida saudável e a evolução da 

doença. A Medicina Chinesa incorpora a individualizada diferenciação de síndromes e sintomas, princípios de 

prevenção e tratamento balanceados, métodos personalizados de tratamento com intervenções diversificadas, 

e uma orientação para medicação natural. Ela é caracterizada pela eficácia clínica, medicação com poucos efeitos 

colaterais, modos flexíveis de serviço, custo acessível, enorme potencial de inovação e espaço para 

desenvolvimento. 

Como o espectro das doenças humanas conhecidas aumenta, como os modelos médicos e conceitos de 

saúde mudam, e como as epidêmicas causadas medicamente tornam-se mais comuns, a Medicina Chinesa 

oferece tanto inestimáveis pensamentos como metodologias estabelecidas para atuar nos problemas de saúde 

e doenças. Sua segurança e eficácia são cada vez mais favorecidas por todo o mundo, sendo reconhecida pelas 

pessoas e governantes de muitos países para se tornar uma força importante no campo da prevenção e 

tratamento da saúde mundialmente. 

A adoção e desenvolvimento internacional da Medicina Chinesa abriu novas oportunidades. A 

globalização econômica, reconhecimento do valor da diversidade cultural e aprendizado mútuo entre as 

civilizações humanas são maiores agora do que nunca. Reconhecemos que todos nós dividimos um destino 

global e que juntos devemos construir uma comunidade global para moldá-lo. A profissão da Medicina Chinesa 

reconhece e responde a este desafio. Afirmamos a necessidade para uma disseminação mais extensiva e 

completa da Medicina Chinesa internacionalmente, a contínua melhora da qualidade e nível de cuidados de 

saúde e um reconhecimento mais amplo das bases científicas e eficácia do tratamento da Medicina Chinesa. 

Para atingir isso, o reconhecimento e a adoção da Medicina Chinesa dentro dos sistemas médicos e de saúde 

de todos países e regiões precisam ser vigorosamente promovidos, pelo fato de seu papel em servir à saúde da 

população global continuar a se desenvolver. A propagação e desenvolvimento internacional da Medicina 

Chinesa entrou em um novo período histórico com novos desafios criando novas exigências para o 

desenvolvimento. 

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


 

 

Faculdade EBRAMEC 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

巴西中医学院 
 

 

Traduzido pela Faculdade EBRAMEC: www.ebramec.edu.br 

Nós, o 15º Congresso Mundial de Medicina Chinesa, convocamos todos os corpos profissionais e 

praticantes individuais de Medicina Chinesa para conhecer nossa herança e nossa obrigação a ela, assim como 

manter a integridade das teorias e princípios da Medicina Chinesa ao passo que inovamos e desenvolvemos. 

Neste sentido, continuaremos a promover a Medicina Chinesa globalmente para o benefício de todos. 

Convocamos a todos os praticantes e corpos profissionais da Medicina Chinesa para adotar os seguintes 

princípios e práticas: 

1. Responder ao objetivo de “cobertura universal da saúde” pela Organização Mundial da Saúde 

cooperando com a implementação da Estratégia para Medicina Tradicional da OMS 2014-2023, fazendo 

pleno uso da Medicina Chinesa e, desta forma, contribuindo para a promoção da saúde humana e a 

realização de uma melhor visão da saúde para todos. 
 

2. Buscar legislação em todos os países para assegurar o status legal da Medicina Chinesa e dos 

profissionais da Medicina Chinesa, para proteger a propriedade intelectual profissional da Medicina 

Chinesa e instaurar a Medicina Chinesa em serviços médicos e sistemas de seguro. 
 

3. Promover a padronização da Medicina Chinesa e o estabelecimento de um padrão internacional da 

Medicina Chinesa, incluindo diagnóstico e tratamento, enquanto melhora constantemente o nível da 

Medicina Chinesa. 
 

4. Elevar os estudos acadêmicos e aplicados da Medicina Chinesa, respeitando o pensamento tradicional e 

encorajando inovações e a aplicação de novos conhecimentos para trazer a completa utilização das 

vantagens únicas da Medicina Chinesa na prevenção, tratamento e reabilitação de doenças comuns e 

complexas. 
 

5. Fortalecer a educação e treinamento da Medicina Chinesa em Instituições de Ensino Superior, 

enfatizando a evolução dos praticantes de Medicina Chinesa e otimizando a prática para satisfazer as 

necessidades de serviços de saúde globais. 
 

6. Empenhar-se na disseminação dos valores do conhecimento e cultura da Medicina Chinesa no 

desenvolvimento do ambiente social para integrar a Medicina Chinesa com a cultura local em diferentes 

países. 
 

7. Impulsionar a comunicação internacional da Medicina Chinesa para promover a força acadêmica da 

Medicina Chinesa, para defender uma prática interprofissional e melhor integração da Medicina Chinesa 

e a medicina moderna, para endossar pesquisas multidisciplinares e para ativamente participar na 

melhora da governança da saúde global. 
 

8. Apoiar a iniciativa “Belt & Road” do governo chinês para maximizar o papel da Medicina Chinesa na 

melhora do bem-estar das pessoas e promover a comunicação internacional, de modo a contribuir para 

a criação de uma comunidade global de saúde humana. 
 

9. Fortalecer a solidariedade internacional dos praticantes e corpos profissionais de Medicina Chinesa para 

construir consenso, coesão, inclusividade e unidade em torno de objetivos comuns. 
 

10. Formalizar o reconhecimento internacional da Medicina Chinesa pela celebração de 11 de Outubro a 

cada ano como Dia Mundial da Medicina Chinesa. 
 

Saúde é uma busca comum para toda a humanidade. O mundo precisa e se beneficia da Medicina 

Chinesa. Nós, o 15º Congresso Mundial de Medicina Chinesa em Roma, convocamos todos os praticantes e 

corpos profissionais da Medicina Chinesa ao redor do globo para se unir neste esforço coletivo de inaugurar 

uma nova era de beneficiar a saúde humana com a Medicina Chinesa. 

 

15º Congresso Mundial de Medicina Chinesa 

18 de Novembro de 2018 em Roma 

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

