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Resumo: A rede de saúde publica no município de Florianópolis há várias décadas conta

com experiências pessoais e raras experiências institucionais na implantação e oferta de

praticas de medicina alternativo e complementar (MAC) a população. A partir de 2006 com

do Plano Nacional de Praticas Integrativa e Complementar (PNPIC) dentro do Sistema

Único de Saúde (SUS) do Brasil, e em 2010 com a criação de uma gerencia de PICs

dentro  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  levanta-se  a  possibilidade  de  maiores

discussões sobre a implantação destas praticas junto às equipes da saúde da família.

Porem as PICs quando implantadas dentro da Estratégia da Saúde da Família se tornam

somente mais uma ferramenta de apoio terapêutico ao sistema biomédico prevalecente,

sendo  em  toda  sua  filosofia,  visão  diferenciada  do  processo  saúde  e  doença  são

“domesticadas” pela hegemonia biomédica. 

A partir  das  entrevistas  com  médicos  (as)  nos  Centro  de  Saúde  e  nas

Policlínicas Municipais podemos constatar que ainda falta vontade política dos gestores e

coordenadores dos Centros de Saúde na implantação deste sistema alternativo de saúde

dentro da rede pública em Florianópolis.  Pela persistência, ideologia e reconhecimento

de sua eficácia, elas continuam existindo por vários anos na saúde pública do município

através de experiências individuais. 
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Introdução

Durante as ultimas décadas o crescimento do uso de novas práticas terapêuticas

tem chamado a atenção de diversos atores sociais, tanto na sociedade civil  como no

Estado,  seja  pelo  aumento  da  popularidade  como  referente  a  economia  da  saúde.

Denominadas  alternativas,  complementares,  integrativas  ou  holísticas,  essas  práticas

ganharam progressivo espaço em grupos civis e em instituições e serviços públicos de

saúde  em vários  países  do  mundo,  caracterizando  um  fenômeno  sócio  medico  com

ramificações globais no século XXI (FALDON,2005:1). 



Para alguns autores o desenvolvimento e valorização das praticas alternativas no

campo da saúde foi  influenciado pelo  movimento  da contracultura   na  década de 60

(QUEIROZ, 2006), e posteriormente relacionado a um fenômeno denominado New age .

Segundo CAROZZI (1998), o  New age pode ser considerado como um produto de um

movimento antiautoritarista autônomo às instituições e formas de lidar com a saúde no

campo  terapêutico  alternativo,  psicoterapêutico,  esotérico  e  religioso,  levando  a

transformação individual, sacralização do self e da natureza, espiritualidade e circulação e

a libertação do corpo. Ao lado da valorização do individualismo o fenômeno  New Age

manifestou  em  diversos  movimentos  sociais:  no  movimento  ecológico-ambientalista,

aparece como reinserção do homem na ordem da natureza;  no movimento feminista,

como processo de revalorização do feminino através de parâmetros não ditados pelo

masculino; e na saúde, pela busca de formas alternativas de terapias, fundamentadas em

valores e concepções holístico-integrativas Através da desistitucionalização e valorização

do indivíduo em suas decisões e práticas terapêuticas transformou diretamente a forma

como são pensados os sistemas locais de saúde e na maneira como o conceito de saúde

e doença é interiorizado pela subjetividade do paciente.

As  medicinas  alternativas  diferem da  medicina  convencional  não  somente  nos

métodos e praticas utilizada, mas também nas suas filosofias, nos conceitos de saúde,

doença e processos de cura, como em diferentes paradigmas que tem implicações em

metodologias de pesquisa e na integração entre elas e entre a biomedicina. No campo

das medicinas alternativas podemos identificar um variedade de praticas e terapêuticas

que tem o holismo como ponto em comum , porem sem uma filosofia comum entre elas,

mas com filosofias e visões de vida diferenciadas (CAROZZI:1998). O conceito de energia

em contraste com o aspecto modular e racionalista da biomedicina, apresenta como um

sendo a um dos principais aspectos da diferença de paradigmas entre a biomedicina e as

medicinas tidas alternativas. O modelo de medicina alternativa interpreta o corpo humano

como possuidor de um tipo de energia vital, no qual seu equilíbrio e desequilíbrio estão

relacionados a estados de saúde e doença.  Para ANDRADE (2010), a concepção de

energia vital  e o  sentido de alteração no sistema energético presente em muitas das

vezes antecedem os problemas biológicos,  o  que exige uma aproximação que inclua

dimensões socioculturais e emocionais a partir de um envolvimento direto do paciente na

promoção da cura. 

OTANI (2011) fazendo uma revisão sobre o tema relata que o aumento do número

de consumidores e fornecedores de Medicina Alternativa e Complementar no Brasil, esta

associado a insatisfação com a organização do atual sistema de saúde, a fragmentação



dos cuidados e o desejo de tratamentos mais suaves e com menos riscos de efeitos

adversos.  Porem  a  partir  da  década  de  60,  com  o  aumento  da  oferta  de  praticas

alternativas,  aumentaram  as  tensões  principalmente  relacionadas  as  alternativas  de

atenção  e  as  diferentes  perspectivas  sobre  o  diagnostico  e  terapêuticas  entre  os

profissionais. 

Modelo Biomédico

O  modelo  biomédico,  embora  nunca  tenha  detido  o  monopólio  completo  dos

cuidados  de  saúde,  manteve  a  sua  hegemonia  inquestionável  até  o  século  passado

através de uma forte ação política que permitiu a organização da profissão médica e de

um campo legal que excluiu outras práticas de cuidados de saúde. Como um modelo

científico, a biomedicina tem as suas raízes culturais no período do Iluminismo do século

XVII . Neste período a mecanização e a descoberta científica levaram à crença de que o

progresso era alcançável através da dominação tecnológica e científica da natureza. No

século XVIII a hegemonia da representação do corpo como maquina separada do self

emerge  na  clinica  (FOUCAULT,  1977),   acentuada  no  processos  de  modernização,

consegue colocar ao lado a espiritualidade, a individualidade, a criatividade, o papel das

emoções, pensamentos e imaginação, e concentrar-se sobre o ambiente natural na cura

por  meio  de  uma  teoria  racional  e  científica  de  saúde,  doença,  corpo  e  natureza,

posteriormente  incorporada  pela   ideologia  crescente   do  capitalismo  no  século  XIX

(BAER, 1989: 1109). 

A  Biomedicina  ainda  na  atualidade,  representa  o  monopólio  oficial  sobre  o

conhecimento da saúde através do direito de definir saúde, doença e tratamento com um

padrão circunscrito de saúde e anormalidades. Este padrão tem o poder de modelar como

as pessoas pensam e sentem sobre eles mesmos e sobre as normas da conduta social

(LESLIE  1972:  6).  Difere  de  outras  medicinas,   tidas  como  alternativas,  pela  sua

acentuada  ênfase  no  materialismo como forma de  adquirir  conhecimento  e  pelo  seu

desconforto de assumir um modo de pensamento dialético. A correspondência de uma

simples causa para explicar uma especifica patologia utilizando –se da linguagem das

falhas na estrutura e nos mecanismos de funcionamento do corpo. A biologia é vista como

a realidade através do microscópio como uma substância que sobrepõe as narrativas das

doenças e suas relações psicológicas e sociais. 

Através da  dicotomia entre mente e corpo, a biomedicina constrói sua visão de

doença   como  um  processo  de  desordem  biológica  com  o  objetivo  de  estudo  e



tratamento.  A Interpretação  subjetiva  do  paciente  sobre  seu  sofrimento  raramente  é

levada em consideração. O médico , sempre que possível, direciona sua observação para

dados objetivos que validam o processo patológico,  no qual  o  doutor  desconsidera a

experiência do paciente sobre seu sofrimento,  pela evidencia de considerar a doença

como um patologia biológica. O reducionismo de orientação biológico materialista leva a

uma desumanização da saúde e doença com mais sucesso na terapêutica das patologias

aguda, nas crônicas apresenta grande dificuldade de explicações de como o paciente

interpreta  a  sua  experiência  da  doença,  e  no  entendimento  dos  aspectos  sociais  ,

psicológicos e morais que interferem no seu estado. 

Além  das  concepções  materialistas  e  biologistas   a  biomedicina  promove  a

profissionalização dos cuidados em saúde através de um modelo burocrático hierárquico

de controle, que normatiza treinamentos e praticas, enfatizando a influencia do estado nos

cuidados em  saúde das pessoas e de suas famílias. Por um lado representa o sistema

burocrático  capitalista,  mas  também  uma  instituição  do  manejo  das  sociedades

industrializadas  sobre  a  realidade  social.  Como  por  exemplo  no  processo  de

medicamentalização exercido pelas industrias farmacêuticas sobre a população mundial.

Nenhum outro sistema terapêutico pode exercer este grau de poder , por que nenhuma

outra tem se tornado uma poderosa parte dos mecanismos do estado em relação ao

controle social. 

BAER (1989),  leva em consideração que cada sistema de saúde é parte de um

sistema mais amplo com suas próprias características que refletem a hierarquia baseada

em  classes,  castas,  racial,  étnica,  religiosa,  regional  e  divisões  de  gênero  de  cada

sociedade.  Para ele,   o sistema de saúde de cada sociedade, representa a soma de

diferentes sistemas que podem coexistir  em cooperação,  ou mais frequentemente em

uma relação competitiva um com o outro.  Estes diferentes sistemas são parte do sistema

de saúde de cada sociedade que é parte ou parcela da sua estratificação social e de sua

diversidade cultural, manifestado no pluralismo médico de cada sociedade.  Para ele, no

pluralismo  médico  presente  na  maioria  das  sociedades  industriais,  a  biomedicina

representa  o  sistema  dominante  em  relação  a  outros  sistemas,   por  exemplo:  a

homeopatia,  a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvedica , a  fitoterapia entre

outros.  As  terapias  que  não  fazem  parte  da  hegemonia  biomédica,  denominadas

incialmente alternativas, durante muitos anos e até na atualidade são tidas como não

cientificas  e  muitas  das  vezes  como  fruto  de  charlatanismo  por  muitos  setores  da

sociedade, apesar de apresentarem um sistema de conhecimento de vários anos, uma



pratica racionalizada e uma longa formação profissional.

Alternativas , complementares ou integrativas qual o nome?  

Não  há  consenso  a  respeito  da  nomenclatura  adequada  para  denominar  as

terapias  alternativas,  tendo  em  vista  as  diferentes  realidades  nos  países  onde  são

desenvolvidas.  Para  FALDON  (2005),  podemos  denomina-las  de  alternativas,

complementares, integrativas ou medicinas não convencionais. As terapias alternativas

significam uma forma terapêutica  alternativa  ao  sistema biomédico,  em muitas  vezes

utilizado para representar outra maneira de lidar com sua saúde em contra referencia a

biomedicina, sejam por escolha filosófica, visões de vida, falta de acesso aos serviços da

biomedicina,  ou  mesmo  no  caso  em  que  a  biomedicina  esgota  seus  recursos

terapêuticos. As complementares são relacionadas como um sistema, ou vários sistemas

e terapias que complementam o modelo terapêutico biomédico.  São usadas em conjunto,

sendo o biomédico o modelo dominante.  As Integrativas representa uma visão na qual o

modelo biomédico e as outras praticas não biomédicas podem conviver em conjunto em

que a biomedicina não representaria o modelo dominante. 

Segundo OTANI (2011) a “Medicina Integrativa (MI) é o conceito mais recente no

debate das Medicinas Alternativas e Complementares (MAC), em busca do modelo que

viabilize introdução e gerenciamento de novas práticas nos sistemas nacionais de saúde”.

Alguns autores identificam a medicina integrativa como uma combinação entre a medicina

convencional e a da medicina alternativa e complementar, enquanto outros identificam a

medicina integrativa como um novo paradigma mais abrangente, com alcance além da

simples combinação de diferentes modalidades de tratamento. Este conceito retrata a

integração entre praticas complementares e alternativas com o modelo biomédico, ou as

práticas  convencionais  com  a  não  convencionais,  combinando  as  principais  terapias

medicas convencionais e as terapias complementares e alternativas que apresentam uma

alta qualidade cientifica na evidencia de sua efetividade. 

 Evidência/Eficácia

Uma das maiores dificuldades quando  pensamos em medicinas integrativas  e

politicas  publicas  em  saúde   se  referem  às  discussões  sobre  a  eficácia  clínica  das

medicinas tidas como complementares e alternativas. No reino Unido e nos EUA a falta de

evidencia e controle cientifica da eficácia das medicinas alternativas e complementares



parece não ter muito impacto no aumento, pela população e de profissionais,  do uso

destas  terapêuticas.  Nos  EUA as  praticas  como  a  acupuntura,  homeopatia,  medicina

tradicional  chinesa  e  medicina  ayurvedica,  são  utilizadas  em  centros  de  tratamento

convencionais e os seus praticantes incorporam seletivamente elementos de medicina

alternativa  e  complementar  em  conjunto  com  métodos  ortodoxos  de  tratamento  e

diagnostico (BELL :2002). Apesar de que a evidencia e controle cientifico na eficácia não

representam importantes empecilhos para maioria população e terapeutas, um dos pontos

principais nas relações entre as medicinas biomédicas e alternativas/ complementares em

suas  propostas  de  uma  medicina  integrativa  refere-se  à  metodologia  utilizada  na

evidencia da eficácia de suas praticas. Para muitos dos serviços públicos em saúde (EUA,

Austrália e Reino Unido) a questão da eficácia dos diferentes sistemas de saúde tem

grande importância, devido ao fato de que cada dia é mais utilizado pelos profissionais e

requisitadas pela população e implica na redistribuição de orçamentos para os serviços

públicos, na profissionalização de seus praticantes e na adoção de políticas que possam

regulamentar estas praticas. 

Para os representantes do modelo hegemônico dominante da biomedicina a sua

proposta na evidencia clinica nas sociedades ocidentais, se baseia no estudo duplo cego

randomizado (RTC), que para a maioria dos governos ocidentais  é uma metodologia

aceita como científica para comprovação da eficácia de diferentes modelos de medicina.

Para  WANG  (2014) alguns  fatores  da  medicina  alternativa  e  complementar  não  são

compatíveis com a metodologia de avaliação cientifica realizada através da RTC. BARRY

(2005)  relata  que  o  controle  randomizado  faz  parte  de  um  controle  hegemônico  da

biomedicina sobre as praticas tidas alternativas, pois omitem importantes aspectos da

eficácia  quando vistas pelo olhar dos usuários e praticantes.   Refere que os estudos

realizados  pelo  National  Health  Center no  Reino  Unido  levam  em  consideração  a

prescrição  de  medicamentos  homeopáticos  através  da  ciência  biomédica,  coletando

pouca  informação  sobre  o  paciente.  O  profissional  homeopata  prescreve  sobre  a

totalidade dos sintomas, com a necessidade de uma consulta mais complexa que leva em

consideração  a  totalidade  dos  aspectos  da  vida  do  paciente,  desde  seus  aspectos

clínicos,  psicológicos,  contexto  social  e  cultural  e  espiritual,  na  procura  de  um

medicamento particular para o paciente, não para os sintomas. 

Para BARRY (2005) a produção de evidencia cientifica é um processo social  e

cientifico  diferente  da  pesquisa  somente  de  laboratório,  mas  tem  que  se  levar  em

consideração a pesquisa da vida real. Em muitos casos a evolução clinica de um paciente



tem significados diferenciados dependendo do tipo de terapêutica usados. Para ele, o uso

de evidências antropológicas etnográficas aponta para um aspecto que diz respeito ao

entendimento de como as terapias estão trabalhando na vida real das pessoas não como

suporte estatístico, mas culturalmente construídas e profundamente ligadas às estruturas

políticas e econômicas da sociedade. 

Além de um diferença metodológica, para outros autores, existe um interesse de

controle  dos  mercados  sobre  outros  competidores  e  o  interesse  na  manipulação  da

indústria  farmacêutica  sobre  a  neutralidade  e  objetividade  das  pesquisas  através  da

metodologia de  ensaio clínico randomizado  (Randomized Clinical Trial -RCT)( BARRY:

2005: 2649). Alguns sugerem que as pesquisas com RCT são utilizadas para limitar as

atividades de terapias complementares não biomédicas através de interesses políticos.

Como  na  Austrália,  no  Reino  Unido,  nos  EUA, que  através  das  pesquisas  com  a

metodologia da RCT afirmam a dominância da biomedicina, restringindo os direitos  da

Medicinas  Alternativas  e  Complementares  e  monopolizando  os  fundos  econômicos

(BAER, 2004). Na perspectiva das ciências sociais critica, o desenvolvimento dos serviços

de saúde são modelados por um processo estrutural que frequentemente reflete o poder

da desigualdade e dominação de um grupo profissional sobre outro, influenciados pelo

poder e recursos à disposição de diferentes grupos de profissionais, como também pela

ideologia dominante nas políticas em saúde. O poder de instituições econômicas e do

estado  interferem nas  intervenções  clinicas  através  de  condutas  administrativas  e  de

recursos  financeiros,  tirando   a  autonomia  do  profissional  como  alterando  a  relação

medico paciente (FALDON, 2005:130). 

 MAC no mundo 

Na década de sessenta, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu a saúde a

partir de uma componente holística e integradora como resultante de um bem-estar físico,

mental, social e espiritual.  Desde 1976, ela preconiza a utilização de práticas terapêuticas

alternativas e não institucionalizadas e estimula a integração de conhecimentos e técnicas

de  eficácia  comprovada  existentes  na  medicina  oriental  e  nos  sistemas  de  medicina

popular e tradicional. Na Conferência de Alma-Ata em 1978 em seu relatório final, a OMS

acentua  a   oferta  desigual  de  tecnologias  em  saúde,  profissionais  e  instituições

hospitalares nos diferentes países do mundo e a impossibilidade destes recursos para

dois  terços  das  nações,  recomendando  formalmente  a  utilização  dos  recursos  da

medicina tradicional e popular pelos sistemas nacionais de saúde na atenção primaria a

saúde. Reconhecendo, inclusive, os praticantes dessa medicina como importantes aliados



na organização e implementação de medidas para aprimorar a saúde da comunidade.

Fortalecendo o envolvimento da medicina tradicional e popular nos sistemas nacionais de

atenção primaria  (TONIOL:2014),  o  que estimulou a  formação de sistemas de saúde

baseados em tecnologia simplificada eficaz e o resgate da responsabilidade da saúde

pelo indivíduo  (QUEIROZ, 2000). 

Na  década  de  1990  a  OMS reconhece  as  terapias  alternativas  que  ganharam

visibilidade pelo movimento da contra cultura nos Estado Unidos e a Inglaterra e incluiu as

Medicinas  Alternativas  e  Complementares  dentro  de  seu  contexto.  Estas  Medicinas,

segundo a OMS, constitui um amplo  conjunto de práticas de saúde que não fazem parte

da tradição do próprio  país  e  não estão integradas no sistema dominante  de saúde.

Diferenciando  conceitualmente  as  Medicinas  Alternativas  e   Complementares  das

Medicinas Tradicionais.  Apesar que de esta classificação aponta certos conflitos quando

analisada  em  países  da  África  e  Ásia  ,  pois  o  termo  de  medicina  tradicional,

complementar  e  alternativa  ou  não  convencional  é  utilizado  alternadamente  como

medicina tradicional (TONIOL: 2014).

Segundo BODEKER (2002), em outros países, principalmente industrializados no

ocidente, os governos adotam uma separação entre as praticas tradicionais e as praticas

completares  e  alternativas.   No  Reino  Unido  somente  profissionais  legalmente

regulamentados podem praticar as MACs ,  porem muitas das terapias não são ainda

regulamentadas  pelo  governo  ,  somente  osteopatia  e  quiropratica;  a  acupuntura  ,

homeopatia  e  fitoterapia  estão  em  processo  de  regulamentação  junto  ao  governo

Britânico.  Na  Bélgica  o  parlamento  recentemente  tem  apontado  o  caminho  para  o

reconhecimento de quatro tipos de medicinas complementares: acupuntura, homeopatia,

osteopatia e quiropratica. 

Nos  USA com  a  inciativa  do  Congresso  foram  criados  o  National  Center  for

Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) e o National Institutes for health que

apresentam  programas focalizados em pesquisas cientificas e na clinica. BAER (2004)

sugere que o sistema americano pode ser melhor entendido como um pluralismo continuo

de sistemas etnomédicos, alternativos e complementários que englobam por um lado o

profissionalismo  biomédico,   e  em  paralelo  a  osteopatia,  quiropractia,  acupuntura  ,

naturalogia,  ,  sistemas “folk”  nacional  ou  regionais como Appalachian medicine e  os

cuidados caseiros usados aparte destes sistemas. 



No  relatório  do  primeiro  seminário Internacional  sobre  Práticas  Integrativas  e

Complementares realizado pelo  Ministério da Saúde do Brasil  (BRASIL, 2008),  relata

experiências na implantação das práticas alternativas e complementares no México, Cuba

, Bolívia e no Brasil. Refere que as denominações variam nos países da América Latina e

reflete o contexto sócio cultural  em que estão inseridas.  No Brasil  chama-se Práticas

Integrativas  e  Complementares  (PICs),  no  México  é  conhecido  como  Medicina

Complementar e Integrativa (MCI)  e contem um forte componente no desenvolvimento

intercultural, com um dos seus componentes referente a saúde indígena; na Bolívia não

há denominação especifica e, mas tais práticas estão inseridas dentro de um modelo

familiar  comunitário  intercultural  (SAFCI),  que  incorpora  um  conceito  chave

biomédico/sócio/cultural  a  um componente  intercultural  voltado prioritariamente  para  a

população  indígena  e  rural;  em Cuba,  desde  a  década  de  90  a  Medicina  Natural  e

Tradicional (MNT) integra o Sistema Nacional de Saúde e atualmente e faz parte dos

serviços de saúde como uma especialidade totalmente integrada à medicina biomédica.

MAC no Brasil

A  trajetória  político-institucional  das  medicinas  não  hegemônicas  como  a

Homeopatia  e  das  práticas  complementares  no  Brasil  mostra  que  a  presença  das

mesmas nos serviços de saúde pública no Brasil vem desde o século dezenove de forma

desigual e descontinuada devido à ausência de diretrizes específicas  (BRASIL, 2006).

Segundo  QUEIROZ  (2000),  podemos  situar  o  início  da  valorização  de  terapias  não

biomédicas dentro do sistema público oficial de saúde a partir do movimento da reforma

sanitária com VIII  Conferência Nacional de Saúde. No relatório final desta conferencia

aparece pela primeira vez  em um documento oficial, a proposta de introdução de práticas

alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao

usuário  o  direito  de  escolher  a  terapêutica  apropriada.  Na  mesma  década  com  um

movimento denominado de Reforma Sanitária , a estrutura de saúde pública no país se

modifica  a  partir  de  uma  proposta  democrática,  fundamentada  nos  princípios  da

participação popular, da justiça social e da formulação e controle das políticas públicas

através da municipalização. Esta proposta foi consolidada pela Constituição Nacional de

1988   e  o  conceito  de  saúde  foi  ampliado,  permitindo  maior  controle  social,  a

descentralização  e  o  atendimento  integral  a  população  (MENDES,  1994).  O  maior

controle da população sobre os seu serviços de saúde e a proposta de um atendimento

integral a saúde das pessoas, são requisitos que abriram espaços políticos institucionais

para as praticas integrativas e complementares dentro dos serviços públicos brasileiros.



A questão da integralidade dentro do SUS chama a atenção para convivência de

modelos  de  assistência  à  saúde  diferenciada,  entre  elas  as  práticas  integrativas  e

complementares  e  a  biomedicina.  A Lei  8.080  de  19  de  setembro  de  1990,  também

chamada  "Lei  Orgânica  da  Saúde",  define,  em  seu  Artigo  7,  parágrafo  segundo,  o

princípio  da  integralidade  da  assistência  para  o  SUS  como  "o  conjunto  contínuo  e

articulado de ações e serviços, preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos

os níveis de complexidade do sistema" (BRASIL, 1990 : 04). No entanto, um marco no

processo  de  institucionalização  de  terapias  integrativas  e  complementares  foi  a

publicação  da  Portaria  971  em 2006  sancionando  uma  Politica  Nacional  de  Praticas

Integrativas e Complementares (PNPIC) que passou a assegurar o acesso aos usuários

do SUS à Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Homeopatia, Plantas Medicinais e

Fitoterapia, além de constituir observatório de práticas em saúde para o Termalismo e a

Medicina Antroposófica (BRASIL, 2006).  

Nesse  sentido,  a  Portaria  tem  como  objetivo  a  integralidade  das  práticas

terapêuticas  dentro  do  SUS  e  sugere  uma  mudança  paradigmática  na  forma  de

atendimento aos usuários, propondo um atendimento mais humanizado, co-participativo e

corresponsável entre usuários e técnicos do Sistema. Outros pontos compartilhados pelas

diversas abordagens nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a

promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado (BRASIL,  2006). 

Segundo BARROS (2006) as pesquisas sobre MAC no Brasil  são influenciadas

pela  crença  que  uma  forma  de  medicina  não  é  oposta  a  outra,  mas  como  praticas

alternativas e complementares juntas em diferentes contextos. Não apontando que as

praticas medicas são oficias ou não oficias, mas que socialmente as praticas medicas

convivem em diferentes  contextos.  Para  ANDRADE (2010),  no  contexto  da crescente

legitimação da institucionalização das medicinas alternativa e complementares dentro do

SUS,  a  valorização  de  recursos  e  métodos  não  biomédicos  relativos  ao  processo

saúde/doença /cura, enriquecem estratégias diagnostico/terapêuticas e podem favorecer

o pluralismo medico no Brasil. Para  ele, a abertura as novos sistemas de tratamento teve

como  espaço  politico  institucional  principalmente  o   reconhecimento  do  principio  de

integralidade no SUS,  que favoreceu o aparecimento de outros saberes ,  cuidados e

praticas sanitárias, como também rodas de conversa , terapia comunitária , fitoterapia ,

uso de rezas e meditação, arte terapia e etc. 

Segundo TONIOL (2014),  o princípio da integralidade no SUS , remete tanto a um

sistema organizacional  que  deve  operar  plenamente,  integrando/articulando diferentes



esferas,  como  também  refere-se  à  totalidade da  pessoa.  Antropologicamente  a

integridade pode ser pensada enquanto politica publica com uma visão do real e suas

multiplicidades na qual é construído o social e a cultura, como prática social que assume

“diferentes visões de mundo. Para ANDRADE (2010) é o próprio movimento de alteridade

de  cuidados  que  se  manifesta   na  emergência  e  circulação  de  saberes  terapêuticos

provindos  de  um  ethos não  ocidental  e  não  hegemônico,   reveladoras  de  potentes

cosmologias,  princípios  filosóficos  e  eficácias  terapêuticas  e  simbólicas,  como

encontrados na homeopatia, na acupuntura, entre outras.

Segundo  TESSER  e  BARROS  (2008)  há  uma  unanimidade  nos  níveis  local  ,

municipal  e  nacional  na  manifestação  da  vontade  política  da  sociedade  civil  e  dos

representantes  dos usuários,  nas conferencias  e nos conselhos de saúde brasileiros,

quanto  ao  oferecimento  das  MAC  no  SUS.   Apesar  do  fortalecimento  de  propostas

politicas em níveis internacionais e mundiais,  com as recomendações da Organização

Mundial de Saúde para que elaborem politicas publicas que considerem o acesso a estas

praticas e da edição pelo Ministério da Saúde da Politica Nacional de Praticas Integrativas

e Complementares (PNPIC), que enfatiza a inserção destas praticas na atenção primaria

a saúde, ainda se considera um desafio para os gestores públicos a efetivação destas

Politicas e a institucionalização das Praticas Integrativas e Complementares (PICs) no

SUS. Os mecanismos legais não são suficientes quando há reduzido número de recursos

humanos capacitados, insuficiente financiamento para a maioria das práticas e poucos

espaços institucionais para desenvolvimento de novos serviços (SOUSA e VIEIRA, 2005).

Além disso,  existem barreiras substantivas,  incluindo fatores econômicos,  científicos e

organizacionais,  que  frustram  as  tentativas  de  integração  das  PICs  à  biomedicina.

Reconhece-se  a  importância  do  estabelecimento  de  uma  politica  nacional,  definindo

responsabilidades às três esferas de gestão, porém a PNPIC aponta apenas diretrizes e

não  define  sistematicamente  as  ações  operacionais  necessárias  para  efetiva  sua

implantação no âmbito municipal, o que claramente dificulta a consolidação das mesmas

no SUS (BARRET et al, 2003).  Por outro lado para CUNHA (2005), a implantação das

PICs na prática clínica na Atenção Primaria a Saúde (APS) pode ser muito importante

porque um conjunto de sintomas “inexplicáveis” para a biomedicina, que não se encaixa

nas  classificações  diagnósticas  e  explicações  fisiopatológicas,  pode  ter  no  modelo

explicativo  da  Medicina  Tradicional  Chinesa  ou  Homeopatia  uma  explicação

possibilitando uma conduta eficaz.  Para ele,  o PNPIC é uma proposta que permite  a

pluralidade terapêutica , não somente para o ricos,  fora do SUS, mas possibilita o acesso



aos menos favorecidos economicamente, tornado –se uma possibilidade que vem contra

os limites da ciência cartesiana da saúde. (CUNHA, 2005:148) 

Mac em Florianópolis 

Segundo SANTOS ( 2012), o município de Florianópolis foi pioneiro no estado de

Santa Catarina ao disponibilizar médicos homeopatas e acupunturistas na rede básica de

saúde desde 1978. O tema obteve consistência institucional relevante no munícipio com a

publicação  da  Portaria  010/2010,  que  nomeia  a  Comissão  de  Práticas  Integrativas  e

Complementares (CPIC),  responsável  pela condução do processo de implantação das

PIC na rede municipal de saúde de Florianópolis. Segundo a Portaria referente a adoção

das  PICs  na  rede  municipal  de  saúde  de  Florianópolis  ,  os  gestores  partem  da

pressuposição de que as PICs não se configuram em um novo serviço, mas  em um novo

recurso  terapêutico  a  ser  desenvolvido  pelos  profissionais  de  saúde.  Priorizando  a

inserção das PIC na Atenção Primária à Saúde, essencialmente na Estratégia de Saúde

da Família, fortalecendo no modelo de atenção adotado pelo município e proporcionando

mais uma ferramenta terapêutica ao profissional de saúde.  Com esta normatização, eles

passariam  a  organizar  o  processo  de  trabalho  de  forma  a  poder  desenvolver  tais

habilidades e também poderão dedicar um ou mais turnos prioritariamente para esses

atendimentos (FLORIANÓPOLIS, 2010). 

Em sua pesquisa, STHIAGO (2009), refere em sua pesquisa que 36,7% dos Centro

de Saúde ofereciam pratica integrativa e complementar na época da pesquisa, e que as

mais  presentes  são  a  Acupuntura  e  Homeopatia,  porem  também  apresenta-se

experiências  com  grupos  de  atividades  consideradas  complementares  como  ioga,

relaxamento, meditação, dança, tai chi chuan. Uma parte dos profissionais entrevistados

relatou não ter conhecimento ou conhecer pouco sobre as PICs, principalmente sobre a

medicina antroposofica, ayurveda e tradicional chinesa. A Acupuntura e Homeopatia eram

conhecidas moderadamente em contraste do maior desconhecimento da fitoterapia e das

plantas medicinais. 

Para STHIAGO (2009) apesar da grande maioria dos profissionais entrevistados

sejam favoráveis a introdução das PICs na rede publica de saúde do município, acreditam

que são praticas para problemas leves e restringem suas ações a atenção primaria e

poucas vezes a secundaria. A acupuntura e a homeopatia,  são as práticas mais usadas,

segundo a pesquisa de STHIAGO (2009), porem os profissionais habilitados nem sempre

dispõe de tempo , espaço ou autorização dos gestores e coordenadores para exerce-las e

muitos não a praticam no serviço público e relatam dificuldades de aquisição de agulhas e



medicamentos  homeopáticos  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde.  Na  sua  pesquisa

STHIAGO (2009:107) , aponta que os profissionais tem consciência de um  complexo

médico industrial na saúde publica , mas para a maioria deles ainda é difícil enxergar a

prevenção  /  doença  /  tratamento  e  cura  de  uma  outra  ótica  através  de  um  novo

paradigma. 

E o que acham os terapeutas... 

Através  de  um  trabalho  de  campo  junto  aos  médicos  vinculados  a  Secretaria

Municipal de Saúde de Florianópolis que utilizam Praticas Integrativas e Complementares

(PICs) nos seus atendimentos,  podemos observar que quanto  a escolha do profissional

pelas PICs, refere que aos profissionais com mais idade e mais tempo de serviço na

saúde apresentam algumas questões que podemos dizer “ideológicas”. Enquanto aqueles

que se formaram mais recentemente e com menos  idade referem uma perspectiva mais

pragmática  na  opção  de  estudar  as  praticas  integrativas  e  complementares,

principalmente na sua atuação junto ao atendimento da população  através da Equipe de

Saúde da Família. 

Muitos dos entrevistados foram influenciados fenômeno alternativo que emergiu no

Brasil na década de 80 e 90. O seu interesse pelas terapias alternativas e outras praticas

estaria associado a insatisfação de certos movimentos sociais (especialmente a classe

média urbana) em relação as instituições consolidadas, como o sistema biomédico , a

família e a religião. Através de uma visão crítica da sociedade, se identificaram  com

certos  movimentos  culturais  e  políticos,  como   o  feminismo,  movimentos  ecológicos

ambientais, e autoconhecimento .

MALUF  (1999)  refere  às  diferentes  possibilidades  que  as  praticas  alternativas

podem ser  conectadas   a  outros  campos  de  conhecimento  voltados  a  ecologia  e/ou

alinhadas à contracultura na camada media da sociedade do Sul do Brasil. Da mesma

forma,  MALUF  (1999)  quando  se  refere  ao  campo  neo  esotérico  no  Brasil  ,  como

acoplando diferentes possibilidades do cruzamento de diferentes formas de religiosidade,

praticas  terapêuticas  e  experiência  eclética  vivenciadas  pelas  camadas  media  da

sociedade urbana,  enfatiza a necessidade do deslocamento da visão das instituições

religiosas e suas doutrinas, de um lado, e as técnicas de cura por outro, tendo em vista

que é a experiência vivida entre diferentes campos que dá ao sujeito a possibilidade de

experimentar a reunião e dar sentido a diferentes doutrinas.  A relação das medicinas

alternativas  e  complementares  com a religiosidade,  seja  do  paciente  ou nas próprias

crenças  de  alguns  entrevistados,  mostra  que  o  sentido  da  religiosidade  pode  estar



baseada no que HANEGRAAF (1999:151-152 apud VELASQUEZ, 2006) chama de “a

manipulação  individual  do  sistema  simbólico  existente”,  sem  a  necessidade  de

intermediações institucionais. Identificando a presença de um estilo de vida mais amplo

que  incluí  como  fatores  o  desenvolvimento  das  potencialidades  pessoais  e

autoconhecimento;  e  a  busca  por  novas  formas  de  espiritualidade  e  também  de

religiosidade e a procura de outros modelos de medicina abertos a novos paradigmas.  

Alguns  outros  aspectos  foram  observados  nas  entrevistas  e  se  referem  as

características de suas pratica com PICs a suas relação com as praticas biomédicas.

Entre elas transformações na relação médico – paciente.  A preocupação pelos aspectos

não só biológicos do paciente e sua relação com aspectos socioculturais, espirituais e

ambientais  no  qual  esta  inserido  o  paciente,  o  modos  operante ,  como  cita  um

entrevistado, proporciona um contexto durante o seu tratamento que fortalece a busca de

alternativas de tratamento através de uma relação, mais profunda entre o médico e o

paciente.  A perspectiva de um relacionamento com maior tempo de consulta e maior

interesse pelo paciente e não somente em sua parte biológica, mas também referentes ao

seu lado emocional e espiritual,  parece ser uma fator que fortalece as relações medico

paciente como acentua a valorização deste relacionamento para o paciente e para o

médico. Com mais tempo para as consultas e possibilidade de retornos frequentes, no

caso da acupuntura,  os vínculos pessoais entre médico e paciente se fortalecem.  O

tratamento  é  individualizado,  levando  o  sentimento  de  uma  atenção  especial,

empoderando o paciente  no processo de decisão sobre sua saúde , em contraste com o

modelo biomédico onde os pacientes sentem-se desempoderados pelo medico através de

uma visão da sua fragmentação do corpo e impessoalidade no tratamento. 

Durante a pesquisa o que se observou foi um pluralismo medico terapêutico na

maioria dos profissionais,  mais ou menos acentuado dependendo do profissional e da

sua  especialidade  principal.  Os  que  optaram  pela  homeopatia  como  especialidade

principal  parece  terem  maior  dificuldade  em  lidar  com  o  assunto.   Os  que  tem

especialidade  em  acupuntura  lidam  com  maior  facilidade  com  outras  técnicas

terapêuticas,  mas  não  as  utilizam  muito  frequentemente,  preferem  exercer  a  sua

especialidade e médicos do Programa Saúde da Família (PSF) que utilizam PICs dentro

do modelo biomédico são mais flexíveis e acessíveis a utilização de diferentes técnicas

terapêuticas para o mesmo paciente. 

 Eles,  os  terapeutas  no  PSF,   parecem  não  estar  engajados  na  procura  de

significados,  usam  terapias  alternativas  como  uma  decisão  puramente  pragmática,

quando as drogas biomédicas não tiveram efeitos. Ha pouca evidencia que suas filosofias



de  doença  e  cura  tenham  sido  mudadas.  Seus  preconceitos  são  os  mesmos  da

biomedicina com uma visão dualista e mecânica de seus corpos. O pluralismo então,

pode  estar  presente  nos  pacientes  que  procuram  consultas   ou  nos  cuidadores  que

oferecem tratamento e estar  associados a uma só filosofia ou com uma fragmentada

pluralidade de crenças filosóficas. 

Dentre das dificuldades na implantação das PICs na atenção básica de saúde de

Florianópolis, podemos assinalar que ainda na atualidade, existem muitos médicos, que

desconhecem os princípios terapêuticos básicos das PICs, apesar de que cada vez mais

elas estão se tornando conhecidas pela população e pelos profissionais da saúde pública.

A  falta  de  conhecimento  sobre  as  PICs  e  consequentemente  o  planejamento  das

atividades nos Centros de Saúde (CS)  referentes ao tempo maior para as consultas na

homeopatia ou aos retornos mais frequentes necessários no tratamento por acupuntura,

são pontos, as vezes, conflituosos entre a coordenação do CS e  outros profissionais. 

Um dos grandes problemas apontados na implantação das PICs junto ao Programa

de Saúde da Família do Município foi que a sua estrutura  parece não estar adequada ao

atendimento  da  população  através  das  PICs,  seja  devido  a  grande  demanda  de

atendimento da população e/ou talvez poucos profissionais para atendimento nos CS, a

falta de planejamento no próprio CS para atendimentos de PICs que requerem estratégias

diferenciadas da medicina biomédica. Segundo o relato de um entrevistado, a adaptação

das metodologias homeopáticas dentro de um planejamento biomédico no atendimento a

população em determinado CS, e na mesma entrevista, que o planejamento interno de

outro  CS  absorvia  a  demanda  de  PICs  pela  população  e  a  vontade  politica  do

coordenador possibilitavam horários especiais para a pratica homeopática.

A falta  de  tempo  para  as  consultas  levou  alguns  médicos  a  realizarem  uma

adaptação  metodológica  com mudanças  na  maneira  de  conduzir   o  interrogatório  do

paciente pela homeopatia clássica, para conseguir atender as pessoas no CS com menos

tempo  de  consulta.  Médicos  homeopatas  que  trabalham  na  Estratégia  da  Saúde  da

Família relatam que como não tem tempo disponível para uma consulta homeopatia mais

longa,  a investigação homeopática é realizada durante várias das consultas alopatas que

o paciente realiza . 

Algumas estratégias de planejamento adotadas pelo Ministério da Saúde, como o

NASF (Núcleos de Apoio ao Saúde da Família), parecem que vem tentar solucionar ou

diminuir  o  ponto  de  conflito  entre  as  demandas das  PICs nos CS .   O NASF é  um

componente de apoio as equipes da saúde da família, com diferentes especialistas que

dão suporte técnico e terapêutico aos profissionais da equipe básica e contemplam ações



e Práticas  Integrativas  e  Complementares assim como as demais ações incluídas na

atenção primária, não na equipe mínima ou na porta de entrada, mas em uma retaguarda

de qualificação no âmbito da atenção primária. (BRASIL: 2009) . Porem o NASF ao ser

implantado no munícipio de Florianópolis não contempla  a homeopatia ou a acupuntura

dentro  de  sua  estrutura  de  apoio.  As  PICs  estão  inseridas  diretamente  dentro  das

estratégias   do  Programa  de  Saúde  da  Família  e  lidadas  como  mais  uma   pratica

terapêutica  dentro  do  modelo  biomédico,  do  que  como  especialidade  medica.  Nesta

perspectiva alguns cursos rápidos de acupuntura estão sendo ministrados aos médicos

do PSF, o que parece não ser de todo apoio todos os entrevistado, pois para alguns estes

cursos rápidos servem somente para os profissionais conhecerem a acupuntura , mas

não para pratica-las , e em muitas da vezes favorecem o descredito das PIC na sua falta

de eficácia por falta de um conhecimento maior sobre as praticas alternativas utilizadas. 

 Porem  ,  mesmo  que  na  prática  diária  ,a  maioria  utiliza-se  mais  de  técnicas

terapêuticas do que de uma sistema medico alternativo, em vários dos entrevistados foi

possível observar a narrativa da necessidade de uma mudança  do paradigma no campo

da saúde.  O novo paradigma científico a que a população pesquisada se refere denota

uma postura que pretende superar o positivismo cartesiano e newtoniano.  Algumas das

entrevistas relatam a maior uso da intuição através das PICs, em contraste do caráter

dedutível  da  biomedicina  como um dos aspectos  de  transformação do paradigma no

campo  da  saúde  .  O  novo  paradigma  pretende  que  outras  dimensões,  tais  como  a

emoção, a intuição e a sensibilidade, tenham um papel tão importante quanto o intelecto

(QUEIROZ, 2000). 

Uma  outra  visão  mais  tecnológica  e  sobre  a  saúde  associada  aos  meios  de

produção social também apareceu nas entrevistas, como reflexões sobre a mudança dos

comportamentos na era da pós industrial.  As PICs,  segundo as entrevistadas,  fazem

parte de um modo de produção com uma maior  diversidade de alternativas,  fruto da

sociedade pós industrial , com a pluralidade de opções que sociedade pós industrial lhe

oferece , entre elas nas praticas alternativas e biomédicas. 

No contexto das diferentes técnicas terapêuticas, as terapias não convencionais/

alternativas  ou  integrativas  e  complementares  são  utilizadas  pelos  médicos(as)  em

conjunto com as convencionais , mais do que em substituição delas. Na perspectiva das

praticas biomédicas com as alternativas e complementares  o conceito que apareceu nas

entrevistas  foi  o  de  práticas  integrativas.  A integralidade  das  praticas  alternativas  e

biomédicas  são  utilizadas  pelos  médicos  nos  Centros  de  Saúde  através,   segundo

FALDON  (2005),  “domesticação”  das  práticas  alternativas,  na  qual  as  utilizam  como



terapêutica dentro do modelo de saúde biomédico. 

 Muitos  dos  entrevistados  se  por  um  lado  acreditam  que  algumas  poucas

mudanças estão sendo realizadas dentro do SUS de Florianópolis a partir do inicio do

processo de implantação das PICS, mas mesmo assim os médicos não acreditam que as

PICs podem levar a grandes mudanças na rede municipal de saúde. Apesar das PICs

oficialmente fazerem parte oficial no planejamento em saúde do munícipio, a prioridade

estratégica adotada pela Secretaria Municipal de Saúde não se refere as PICs.

Finalmente

Com a realidade do campo da saúde onde diferentes epistemologias e praticas

sobre as concepções do corpo , self,  doença e saúde analisadas como um fenômeno

multidimensional  ,que  consequentemente   incluem  diferente   concepções  biológicas,

sociais e espirituais,  a antropologia teria o papel de mediador transcultural em dialogo

entre as diferentes realidades medicas.

Neste  contexto,  estão  implicados  vários  conflitos  e  focos  de  oposições,  que

ocorrem em diferentes sociedades. Porem com a transformação  do contexto social da

modernidade para a pós modernidade tem ocorrido um  crescente aumento no interesse

pelas medicinas alternativas que também representam uma reconfiguração no pluralismo

médico, através do foco mais localizados no sujeito e sua interpretação sobre seu estado

de saúde e a escolha de determinada terapêutica  conectadas ao seu estilo de vida,  do

que fazendo parte de uma estrutura social e cultural (JOHANNESSEN, 2006),

Para CUNHA (2005) os profissionais  híbridos  (BARROS, 2000), que incorporam

além da racionalidade médica hegemônica, terapêuticas de outras racionalidades, assim

como outros saberes, estariam em melhores condições de superar os limites dos filtros

biomédicos e fazer uma clínica mais ampliada, tanto em função de um maior número de

recursos terapêuticos, quanto pela maior convivência com a pluralidade de verdades, em

vez de uma verdade única. 

Podemos apontar,  por  outro  lado ,  que as  praticas  alternativas  ,  neste  caso a

Homeopatia e a Acupuntura possam ser utilizadas através da concepção biomédica da

saúde.  Arnica para  ferimentos ,  ou  colocar  a  agulha em um ponto  que esta doendo.

Porem,  se  formos  entender  mais  a  fundo  as  filosofias  Homeopatia  e  da  Acupuntura,

podemos  identificar  visões  diferenciadas  sobre  as  concepções  de  saúde  ,  doença  e

tratamento , que em muitas das vezes não são conciliatórias com a filosofia e praticas

biomédicas. Um outro ponto que necessita de avalição na implantação no SUS destas

terapêuticas, se refere a eficácia das praticas alternativas. Pois, quando utilizadas sem



conceitos fundamentais ,  em muitas das vezes não atingem uma eficácia  satisfatória,

caindo assim em descredito com o terapeuta e o paciente e sendo desprezadas pela

população,  que  restringe  a  escolha  de  terapêuticas  as  biomédicas.  É  preciso  dizer

também  que  essas  críticas  corporativas  muito  provavelmente  refletem  conflitos  de

interesses, e pressupõem equipes na Atenção Básica com um grau de desestruturação

que não possibilitaria sequer a preservação de espaços na agenda dos profissionais para

atendimentos especiais  (com mais tempo de consulta,  necessários não somente para

acupuntura ou homeopatia mas também para diversas outras intervenções), parecendo

pouco interessadas em que realmente a Atenção Básica se transforme. ( CUNHA, 2005). 
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