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Congresso Brasileiro de Fisioterapia - 2011
O XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia que ocorrerá no período de 09 a 12 de 
outubro de 2011, no Centro de Convenções de Florianópolis (SC), conta com 16 con-
vidados internacionais de oito países (Austrália, Argentina, Bélgica, Colômbia, Estados 
Unidos, Espanha, França e Uruguai) e 104 convidados nacionais, originários de todas 
as regiões do Brasil. Espera-se que mais de 3000 congressistas estejam presentes du-
rante o evento.
O tema do congresso “Fisioterapia: da Especialidade à Integralidade” tem como objetivo 
enfocar a especialidade, importante para o campo de atuação profissional, bem como 
formação generalista preconizada nas Diretrizes Curriculares. Nesse contexto, estão 
organizados minicursos, mesas redondas, conferências e apresentação de temas livres, 
que visam criar um ambiente de discussão e trocas de experiências dos principais temas 
que envolvem a Fisioterapia.
Nos últimos congressos, a Fisioterapia tem apresentado número crescente de trabalhos 
científicos, e neste foram enviados 1660 e, destes, 130 em forma de resumo estendi-
do. Os oito melhores serão premiados com viagem e estadia em Florianópolis e serão 
apresentados sob forma de palestra. Uma inovação será a apresentação de temas livres 
no formato digital, onde os resumos serão divididos nas diferentes especialidades e 
ficarão disponíveis diariamente para consulta dos congressistas. 
Com uma ampla área de exposições, o congressista poderá contar com uma área de 
540 m2 destinada aos expositores nacionais e internacionais, que trarão as mais recentes 
tecnologias em equipamentos terapêuticos ou de coleta de dados, utilizados para as 
avaliações dos pacientes ou para a realização de pesquisas.
Florianópolis, conhecida como a Ilha da Magia, com o seu povo hospitaleiro, suas lindas 
praias, sua fala cantada, peças artesanais como a renda de Bilro e as Cestarias e, é claro, 
os pratos típicos a base de frutos do mar, estará esperando todos os Fisioterapeutas para 
participarem do XIX Congresso de Fisioterapia.

Esperamos encontrar todos em Florianópolis.
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