
                      
 

 

Comunicado 
 

A APPA-fmtc – Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupunctura, Fitoterapia e Medicina 
Tradicional Chinesa, o IVN – Instituto Van Nghi e a UMN – União das Medicinas Naturais, reuniu dia 
17 de novembro com a Ordem dos Fisioterapeutas. 

  

Esta nossa reunião teve como base o entendimento entre profissionais de saúde, estabelecer 
relações cordiais e unir sinergias, tendo por base o objetivo comum da saúde e segurança dos utentes 
bem como a dignificação da prática da Acupunctura. 

A Ordem dos Fisioterapeutas recém-criada, está a desenvolver o seu trabalho no sentido de criar e 
estabelecer especialidades e competências no seu âmbito, criando e delimitando as suas linhas de 
atuação, mostrando a sua vontade numa colaboração mútua, nomeadamente nas áreas comuns e 
sobreponíveis. 

É igualmente vedado a um Fisioterapeuta, como a qualquer profissional de saúde, o exercício 
profissional fora do âmbito das suas competências. O profissional deve na sua prática salvaguardar o 
tratamento ao paciente, dentro das suas competências, clarificando sempre os tratamentos que irá 
fazer ao paciente. Qualquer prática dentro do consultório deverá ser aplicada com consentimento 
informado ao paciente, no uso das técnicas e competências de um Fisioterapeuta, sendo de 
identificar outra se eventualmente estiver a ser prestada, na devida habilitação credenciada. 

Assim, a cooperação deverá materializar-se, em: 

- Cooperação entre áreas da saúde, sempre em benefício do paciente; 

- Sensibilização do paciente para a escolha do profissional de saúde; 

- Formação credível e especializada de acordo com a Lei atual, manifestando-se a ordem dos 
fisioterapeutas totalmente contra formações de curta duração, sem prejuízo do que sobre as 
competências possa vir a ser credenciado; 

- Valorizar a profissão de Acupunctor e a área da Acupunctura; 

- Definição de competências de um Fisioterapeuta; 

Estamos certos que este caminho poderá ser realizado em conjunto com a Ordem dos 
Fisioterapeutas, a pensar no utente. 



                      
 

 

Saímos desta reunião com o compromisso assumido com a Ordem dos Fisioterapeutas, mais seguros 
de que a prática clínica dos Fisioterapeutas em termos de Acupunctura apenas poderá ser exercida 
com formação específica na área, tendo por base a regulamentação das Terapêuticas Não 
Convencionais. Têm igualmente como propósito o bem-estar do paciente e dignificar ambas as 
profissões. 

 

P`las Direções 

 

APPA-fmtc – Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupunctura, Fitoterapia e Medicina Tradicional 
Chinesa 

IVN - Instituto Van Nghi Portugal 

UMN - União das Medicinas Naturais 

Ordem dos Fisioterapeutas  

 

 

 


