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DESTAQUE

RETROSPECTIVA 2021
Como foi o ano de 2021 para o CMBA?
VI Congresso Internacional de Acupuntura do CMAESP
XXV Congresso Brasileiro de Acupuntura do CMBA
II Congresso de Dor do CMBA

VEJA COMO FOI
Membros da
Diretoria e da
Comissão do
TEAC 2021.
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EDITORIAL
Chegamos ao final de 2021 e esta é a última
edição do nosso Boletim. Um ano desafiador,
com muitos obstáculos, ainda com incertezas
num cenário de pandemia.
O CMBA mudou de gestão, em um processo
natural de transição, lidando com as exigências
desta época do “on-line”. No primeiro mês
tivemos a Cerimônia de Posse e nossa primeira
ida a Brasília. Na Defesa Profissional, mantivemos
a assessoria parlamentar e jurídica das gestões
anteriores. Na área científica, continuamos com
a programação dos Webinares, regularizando
reuniões quinzenais, dividindo a responsabilidade
com as Filiadas. Na área de Ensino, lançamos
o I Curso de Acupuntura do CMBA nos estados
que não possuem cursos de formação, com o
objetivo de aumentar o número de especialistas
no país. Na área de Comunicação e Marketing,
procuramos modernizar o site e incrementar
nossas mídias sociais. Várias medidas
administrativas e financeiras foram tomadas,
visando modernizar a gestão do CMBA...

...CONTINUE A LEITURA

Dra. Adriana
Sabbatini
Vice-Presidente
CMBA 2021-23
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ENTREVISTA

Dra. Sebastiana
Dias Machado
Dra. Melania
Sidorak
Nesta entrevista, a Dra. Sebastiana Dias Machado, membro
da Câmara Técnica de Acupuntura do CREMERJ, conversa com
a Dra. Melania Sidorak, Coordenadora da Câmara técnica de
Acupuntura-CRM-RJ, Diretora de defesa Profissional do
CMA-Rj, Coordenadora da Comissão do TEAC do CMBA.
Clique no link abaixo e leia as respostas da Dra. Melania a
questões interessantes sobre sua vida, entre elas àquela que
é título de um livro de sua autoria: “Por que Acupuntura?”

LEIA MAIS...

Boletim CMBA

DESTAQUE

XXV Congresso Brasileiro
de Acupuntura
Em 2021, o nosso Congresso de Acupuntura foi
um grande desafio. Uma nova maneira de reunir
especialistas, totalmente on-line. Foram 120 aulas,
30 professores, 15 idiomas diferentes, que demandou
traduzir previamente mais de 30 horas de aulas.
Tivemos 700 inscritos de todo o país e do exterior,
público que assistiu ao vivo e pode ainda assistir no
site do congresso até 30 de dezembro. O trabalho
de toda a equipe foi fantástico, tudo saiu a contento.
A parte científica do Congresso foi premiada com a
presença de mestres da França, Espanha, Inglaterra,
Taiwan, Itália e países amigos da América Latina,
ou seja, visões diversas e com enorme qualidade.
A Acupuntura Brasileira cresceu muito em 2021.
Obrigado pela participação de todos.

+

Dr. Sidney Brandão
Diretor Científico do CMBA
e Presidente do Congresso
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COMISSÃO CIENTÍFICA

Reflexões sobre o artigo
“Uma base neuroanatômica
da eletroacupuntura como
ativadora do eixo vago adrenal”
publicado na Nature em 2021.

Breve resumo e comentários sobre importante
artigo publicado na Nature em 2021.
Agradecimentos especiais:
Prof. Dr. Fernando Sant’Anna
Prof. Dr. Liaw Wen Chao
Prof. Dr. Alexandre Valotta

LEIA O ARTIGO
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COMISSÃO CIENTÍFICA

Curso de Tuiná e Acupuntura parceria com o Consulado Geral
da China no Rio de Janeiro
O CMBA sabe da importância das parcerias
internacionais. Clique no link abaixo para ler sobre
o treinamento que nossos associados puderam ter
acesso on-line em novembro, oferecido pelo
Xiyuan Hospital of China Academy, em Beijing.

SAIBA MAIS

André Tsai

Denise Baptista

Suzana Handa

Antonio Maciel

Leandro

Adriana Moraes

Luciana Costa
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CONGRESSO

FÓRUM DE DEFESA
PROFISSIONAL
Durante o XXV Congresso do CMBA / VI Congresso
do CMAESP ocorreu o Fórum de Defesa
Profissional, em que os participantes tiveram a
oportunidade de encontrarem-se pessoalmente.
Confira na foto acima da esquerda para a direita:
Dra. Melania Sidorak (da Comissão do TEAC, mas
que estava presente e aproveitou o momento
para abraçar os colegas), Dr. Antônio Carlos Cirilo,
Dra. Eliane Aboud, Dra. Mara Valéria Mendes e
Dr. Márcio Travaglini, coordenador do Fórum.

ACESSE AQUI

Boletim CMBA

LANÇAMENTO

EBOOKS CMBA:
ACUPUNTURA NO
TRATAMENTO DE DOR
A Diretoria do CMBA e Comissão de Comunicação
e Marketing anunciam o lançamento do eBook
para pacientes: Acupuntura Para Dor.
O objetivo deste material é informar a respeito
da acupuntura para tratamento da dor e suas
aplicações em diversas situações clínicas.

ACESSE PARA DOWNLOAD
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LANÇAMENTO

EBOOKS CMBA:
BREVE HISTÓRICO,
MECANISMO DE AÇÃO
E APLICAÇÕES
Reunimos neste material tudo o que você precisa saber
sobre o tratamento: o que é acupuntura, breve histórico,
mecanismo de ação, quem pode realizar, como se dá a
consulta, quando é indicada e muito mais.

ACESSE PARA DOWNLOAD
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LANÇAMENTO

NOVO SITE DO CMBA
O CMBA anunciou durante o encerramento do Congresso
Internacional de Acupuntura do CMAeSP e CMBA o
lançamento do novo site do Colégio.

CONFIRA O VÍDEO DE LANÇAMENTO
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RETROSPECTIVA

COMO FOI O ANO DE 2021
PARA O CMBA?

Neste ano que se finda é com satisfação que vimos
apresentar as principais realizações de cada diretoria
do CMBA. Cada uma delas se empenhou em fazer o
melhor para você, nosso Associado.
Ressaltamos que não estarão aqui todas as ações
realizadas, mas queremos destacar os feitos principais:
• Abertura de nova conta no Banco Safra,
sem custos de manutenção e negociação de
melhores valores de taxas bancárias.
• Convênio com o SAR
(The Society for Acupuncture Research)
• Assinado convênio com a SAME
(Sociedad de Acupuntura Médica de España)
• Realização do VI Congresso Internacional de Acupuntura
do CMAESP , XXV Congresso Brasileiro de Acupuntura do
CMBA e II Congresso de Dor do CMBA, em São Paulo.

VEJA AS REALIZAÇÕES COMPLETAS
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MENSAGEM DA DIRETORIA
Por Dr. Luiz Carlos Sampaio

UM ANO DE ADMINISTRAÇÃO
SE PASSOU!
Tivemos várias mudanças nessa nova caminhada,
dentre elas o nosso visual, com cartão de visitas
e logotipo novos. E o que ela significa?
No primeiro plano vemos cinco anéis em disposição excêntrica,
apoiados numa base comum e com raios crescentes.
O conjunto remete a um sentimento de expansão sem perda da
base, a tradição do Yin-yang e dos cinco movimentos.
Nosso propósito: expandir, buscar novas perspectivas de
entendimento da acupuntura, novas experiências clínicas, mas
sem perder a perspectiva da tradição, das origens. Além disso os
cinco anéis remetem às cinco regiões do Brasil onde queremos
ver a especialidade cada vez mais respeitada e forte.
No plano central a agulha, nosso instrumento principal de
trabalho, inserida de modo perpendicular e centralizado nos
anéis, nos conduz ao eixo principal. Eixo em torno do qual giram
todas as nossas ações: a acupuntura enquanto instrumento de
cura para nossos pacientes e de desenvolvimento pessoal,
para nós profissionais.
Finalmente a cobra envolvendo a agulha, mais que o bastão
de Esculápio, nos alerta ao perigo, ao perigo da má práxis,
da má conduta, na esfera clínica.
Os anéis dispostos de modo não centralizado representam a
descentralização das decisões tomadas nesse primeiro ano
de gestão. Foram criadas comissões, que contaram com a
participação ativa de seus líderes e membros.
A Comissão de Ensino instituída pôs em prática o curso
de Especialização em Acupuntura do CMBA em lugares onde
a oferta de cursos particulares credenciado não existe.
Seu objetivo é expandir a especialidade para novos polos,
novas cidades do Brasil.
A mesma Comissão organizou e ofereceu um curso nacional
de introdução aos Medicamentos Chineses e suas aplicações.
Outra comissão criada, a do TEAC, inovou a metodologia de
avaliação dos candidatos ao Título de Especialista, valorizando
seu empenho no aprendizado, através da avaliação curricular
e retirando o caráter eliminatório da prova teórica.
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MENSAGEM DA DIRETORIA
Mais de 30 colegas com experiência didática, se voluntariaram
para a aplicação da prova prática, onde foram aferidas as
habilidades básicas de um médico acupunturista: o diagnóstico e
os princípios de tratamentos com acupuntura sistêmica, auricular,
eletroestimulação, aplicação de ventosas e exame motor.
As Comissões do SUS, de Administração e de Defesa Profissional
foram ativadas e discutem vários assuntos relevantes para
o Colégio e a especialidade. O Conselho Deliberativo foi
chamado a participar da discussão dos temas relevantes
sobre a especialidade, bem como teve respeitada a autonomia
de convocar reunião para discussão sobre as propostas de
negociação relativas ao projeto que tramita no Senado Federal
sobre a regulamentação do exercício da acupuntura.
No último webinar promovido pelo CMBA, sobre esse tema,
reuniu associados e não associados, sem distinção,
pois se discutia o bem comum.
Esse é o sentido administrativo dos anéis do nosso logotipo:
descentralização de decisões e de ações ampliando
os benefícios aos associados e especialistas como um todo.
A mudança do logotipo mais do que mudar a imagem
representou uma mudança buscando novos horizontes,
sem perder o eixo e a base de nossas tradições.
Esta é a missão da grande família CMBA para 2022:
procurar trazer Paz, Harmonia e União para nossa Instituição.
Para todos nós, um próspero 2022, unidos e fortes!

A Diretoria

BOAS FESTAS
E PRÓSPERO
ANO NOVO!
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FALE CONOSCO
Estamos sempre à disposição para trocar ideias
e discutir melhorias em todos os setores do CMBA.

André Tsai

Adriana Sabbatini

Luiz Sampaio

Armando Freitas

Luciano Curuci

Adriano Hohl

Mara Mendes

Sidney Brandão

Marcus Pai

Janete Bandeira

Durval Mota

Presidente

2º Secretário

Proteção ao Paciente

Antonio Cirilo

Defesa Profissional

José C. Albuquerque
Cultural

Vice-Presidente

1º Tesoureiro

Científico

Marketing

1º Secretário

1º Tesoureiro

Comunicação

Ensino

Patricia Evelyne Alves

Coordenadora – Boletim CMBA
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Projeto Gráfico e Diagramação - Amanda Matsuda

