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Neste ano a fisioterapia brasileira completa 40 anos de regulamentação. Nesse período
nossos profissionais construíram uma história de dignificação, de desenvolvimento e
de evolução profissional – mas não foi sem lutas e muito trabalho que isso aconteceu.
Muito há para se construir e melhorar, porém conseguimos chegar a um resultado
que consolida a fisioterapia brasileira como uma das mais desenvolvidas do mundo.
Somos hoje, aproximadamente, 140 mil fisioterapeutas que prestam assistência,
ensinam, pesquisam e levam o nome de nossa profissão e de nossa ciência para o
mundo.
Fisioterapia e Pesquisa faz parte dessa história de dignificação profissional,
contribuindo para a divulgação de nossos saberes e de nossos fazeres pela publicação
de trabalhos relevantes e competentes, mostrando o potencial científico em nosso
país e apoiando os eventos que se destinam à comunicação de nossa ciência. Por
esse motivo, a revista apóia o XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia.
O primeiro Congresso Brasileiro de Fisioterapia realizou-se na cidade do Rio de Janeiro
em 1964. Neste ano, em que completamos 40 anos de profissão, o XVIII Congresso
Brasileiro de Fisioterapia será realizado na Cidade Maravilhosa, de 14 a 17 de outubro
de 2009. O evento está sob a responsabilidade da AFB – Associação de Fisioterapeutas
do Brasil, que recebe apoio do sistema Coffito/Crefito, das associações regionais e de
especialidades da Fisioterapia, contando com os mais variados parceiros, ressaltando
o apoio da WCPT (Confederação Mundial de Fisioterapia) e da CLAFK (Confederação
Latino-Americana de Fisioterapia e Kinesioterapia).
O Congresso está sendo preparado por profissionais que representam os diversos
estados do Brasil e contará com renomados palestrantes, nacionais e internacionais,
além de contar com cursos pré-congresso, mesas redondas e todas as atividades
científicas e sociais características desse tipo de evento. As Associações de
Especialidades da Fisioterapia participam ativamente da formatação do evento e
emprestam seu brilho e prestígio ao Congresso.
Vale ressaltar que nos dias 12 e 13 de outubro teremos a honra de sediar o Conselho
Consultivo da CLAFK, oportunidade em que receberemos os representantes da
fisioterapia dos países latino-americanos e poderemos mostrar-lhes o brilho de nosso
país e de nossa profissão.
A fisioterapia brasileira merece um evento grandioso. E essa grandiosidade somente
será alcançada mediante a presença de nossos profissionais. Por isso convidamos
todos os fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia do Brasil a congregar-se e celebrar
mais esse momento histórico de nossa profissão. O XVIII Congresso Brasileiro de
Fisioterapia e a cidade do Rio de Janeiro querem recebê-los com entusiasmo e carinho.
Até lá.
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